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 : همدقم

یلاعت همسب 

( اهیلع هللا  مالس  رفعج  نب  یسوم  تنب  همطاف   ) مالسا سدقم  يوناب  هب  میدقت 

زور هعیفش  نآ  اهیلع و  هللا  مالس  رفعج  نب  یسوم  تنب  همطاف  انتالوم  رهطم  سدقم و  كاپ و  تحاس  هب  ار  یبدا  رثا  نیا  لباقان  باوث 
.مراد یم  میدقت  ازج 
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 : نیبطاخم اب  ینخس 

هتفای شراگن  هداس  رثن  نابز و  هب  هک  یقالخا  یبدا  رثا  نیا  هصالخ  اب  شناد  ملع و  بسک  هب  نادنمقالع  هک  تسا  نآ  رب  فلوم  دیما 
ریـسا و سونامان  نیگنـس و  تارابع  نیب  رد  هک  اوتحم  میهاـفم و  ناـمه  دـنبای ، تسد  باـتک  نیا  يونعم  میهاـفم  يوتحم و  هب  تسا 

دیما تسا ، هدش  جراخ  نادنمقالع  سرتسد  زا  عنام  نیمه  دوجو  لیلد  هب  دنمـشزرا  راثآ  نیا  نامز  تشذـگ  اب  تسا و  هدـش  راتفرگ 
هنیجنگ هب  یبایتسد  يارب  ار  ناوج  لسن  هار  رد  دوجوم  عناوم  دـناوتب  دـنا  هتفرگ  شیپ  رد  وا  لاثما  هدـنراگن و  هک  یـشور  هار و  تسا 

ار نآ  اـم  هچنآ  رب  هیکت  تاـعلاطم و  نیا  هیاـس  رد  هک  دـناد  یم  نیقی  هب  هدـنراگن  دـنرادرب و  ناـیم  زا  ناـهج  یبدا  یگنهرف و  ياـه 
دمحم ترـضح  ینعی  نامزلارخآ  ربمایپ  مظعم  كاپ و  تعیرـش  ینعی  تیرـشب  ناـهج  یجاـن  میلاـعت  میا ، هدـیمان  درخ  ياـه  هفوکش 

هب نامز  نآ  رد  دش و  دهاوخ  علاط  رگشهوژپ  ياه  ناسنا  دوجو  هحفـص  رب  ناشخرد  دیـشروخ  نوچ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
شزرا هب  نامز  نآ  رد  دش و  میهاوخ  لصو  لصتم و  مهجرف  لجع  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تفرعم  ياهتنا  یب  يایرد 

یلاعت هللا  ءاشنا  .درب  میهاوخ  یپ  تراهط  تمصع و  تیبلها  ماقم  ولع  تمظع و  الاو و 

يرسدور ماصع  هللادبع 
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یلاعت همسب 

 : هنمد هلیلک و  باتک  رب  همدقم  تاقیلعت و 

ءاملع و تاقیلعت  ریگرد  فلتخم ، ياه  گنهرف  اب  دروخرب  رد  نیودت و  نامز  زا  ینعی  خـیرات  لوط  رد  باتک  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
راذـگ رثا  اه  تما  یماظن و ،....  یـسایس و  لاجر  ياه  تسایـس  اه و  شور  رب  تاقوا  رایـسب  هچ  هدوب و  فلتخم  عماوج  نادنمـشناد 
تیاهن رد  یبرع و  هب  سپـس  يولهپ و  نابز  هب  ناوریـشونا  ورـسخ  نامز  رد  هک  تسا  يدـنه  نابز  هب  باـتک  نیا  لـصا  تسا و  هدوب 

نیا رد  هک  دراد  دوجو  نآ  نتم  رد  لیقث و ،....  تارابع  اب  نیگنـس  تاقیلعت  هدـش و  همجرت  یـسراف  نابز  هب  یـشنم  هللا  رـصن  طـسوت 
نیا رد  اذـل  هدـش و  هدافتـسا  لباق  ریغ  ابیرقت  هدومن و  ادـیپ  مه  زا  رایـسب  ياه  هلـصاف  شراگن ، ياهکبـس  تواـفت  هب  هجوت  اـب  ناـمز 

نییبت حرش و  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  همحر  ءاملع  ریاس  بیرق و  میظعلادبع  داتـسا  موحرم  دننام  یـسراف  بدا  تغل و  دیتاسا  تامحز 
ناراوگرزب نآ  تامحز  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـیدرگ  نارگـشهوژپ  نیققحم و  ریاس  تاعلاطم  رب  اشگراک  باتک ، نیا  نوتم  تاـغل و 

نیا رد  اـم  تفرگ و  یم  رارق  یـشومارف  هطرو  رد  ناـگرزب  راـثآ  زا  رگید  يرایـسب  دـننام  رثا  نـیا  هـک  تـفگ  ناوـت  یم  دـیاش  دوـبن 
هک تسا  دیما  میئامن و  هفاضا  نآ  رب  ار  دوخ  تاقیلعت  سپس  موقرم و  ار  باتک  لصا  زا  يا  هصالخ  ات  میدومن  نآ  رب  یعـس  هعومجم 

هعلاطم رد  ار  طاشن  قوش و  بابـسا  هک  دیاش  دنروآ ، لمعب  صوصخ  نیا  رد  ار  یتکرح  دوخ  مهـس  هب  مادک ، ره  نارگـشهوژپ  همه 
ار ام  يرـشب  عماوج  نادنمـشناد  ءاملع و  راثآ  رد  شهوژپ  قیقحت و  ماجنا  هک  دراد  نامیا  هدنراگن  دروآ و  مهارف  هدـنیآ ، لسن  يارب 

یلص  ) دمحم ترضح  ینعی  دنوادخ  ناربمایپ  زا  هداتسرف  نیرخآ  ءایبنا و  دوعوم  كاپ  تعیرش  ینعی  درخ ، لقع و  ياه  همشچرس  هب 
ییاـمنهار و موـصعم ، ناـماما  یهلا  میلاـعت  زین  دـیجم و  نآرق  ینعی  وا  دـیواج  هزجعم  هب  مهجرف و  لـجع  و  ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا 

ملاع نازورف  دیشروخ  كانبات  راونا  همشچرس  هب  تیاهن  رد  دیامن ، تکرح  ییانـشور  يوس  هب  هک  سکنآ  اریز  درک  دهاوخ  تیاده 
هللااش نا  دیسر  دهاوخ  مهجرف  لجع  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  هب  ینعی  نآ ، ناشخرد  ياه  هراتـس  تیرـشب و 

باعـشنا زا  دعب  دوش و  یم  زاغآ  وا  نارـسپ  ناگرزاب و  ناتـساد  زا  باتک  نیا  هک  شاب  هاگآ  دنمدرخ  اناد و  لقاع  يا  وت  سپ  .یلاعت 
ود زا  یکی  تشونرس  يوس  هب  ناگرزاب ، دشرا  رسپ  یتراجت  رفس  زا  یبدا 
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مان هب  يدوجوم  ياه  هسیسد  ینابرق  ماجنا  رس  دبای و  یم  تاجن  يراتـسرپ  رومام  يرهم  یب  مغریلع  هک  دور  یم  هبرتش  مان  هب  وا  واگ 
تابجوم زین  میقتسم  ریغ  روطب  دوش و  یم  كاله  و  دیدرگ ، تلادع  ماقتنا  تسد  راتفرگ  ماجنا  رـس  دوخ  زین  هنمد  ددرگ و  یم  هنمد 

یم يدب  ترارش و  بقاوع  زا  ار  وا  رمتـسم  روطب  هک  یتسود  دروآ ، یم  مهارف  زین  ار  دوخ  نابرهم  زوسلد و  تسود  زیگنا  مغ  گرم 
راتفر و رد  تاناویح  نیا  زا  نیدامن  تاطابنتسا  یبدا و  ياه  هراعتسا  دراو  میروآ  یم  نتم  نیا  رب  هک  يا  هیشاح  نیا  رد  ام  دیناسرت و 

یم موقرم  ار  یبلطم  تسا  حیضوت  دنمزاین  هک  یقالخا  تاکن  زا  یـضعب  هب  هراشا و  یتاکن  هب  طقف  میوش و  یمن  یناسنا  ياه  قالخا 
دیلقت هـکنیا  هـب  دـیامن  هجوـتم  ار  بطاـخم  هـکنیا  زا  تـسا  ینغتـسم  نوـتم  نـیا  ددرگ  یم  رکذ  ًاـبقاعتم  هـک  هنوگناـمه  اریز  میئاـمن 
اهبنارگ سابل  نآ  اسراپ و  درم  لاح  حرـش  رد  ای  و  ای ،......  دنک و  یم  التبم  راجن  هنیزوب  نآ  تشون  رـس  هب  ار  وا  درف  ره  هناروکروک 
رتمهم درادـن و  یهاگیاج  مالـسا  تعیرـش  رد  هک  دوش  یم  هراـشا  ییاـه  تنـس  بادآ و  هب  ......و ، دوب  هتفرگ  تعلخ  هاـشداپ  زا  هک 

دیوگ یم  هداد و  هعماج  داحآ  هیلک  هب  يرـست  ار  تسا  هدـش  نایب  اهنآ  لاح  حرـش  هک  يدارفا  رب  فلتخم ، ياهالب  لوزن  هجیتن  هکنیا 
هک ایالب  اسب  يا  اریز  درادن  یهاگیاج  مالسا  رد  یفسلف  هاگدید  نیا  هتبلا  هک  تسا ،) هدیسر  ام  هب  نامدوخ  دوجو  زا  ایالب ، نیا  همه  )

هاگدـید نیا  سپ  دنـشاب  مولظم  هدوب و  هانگ  یب  صاخـشا  نآ  هک  یلاـح  رد  دوش ، دراو  هعماـج  دارفا  هب  نارگید  متـس  ملظ و  رثا  رد 
زا صوصخ  نیا  رد  ام  و  تسا ، ییاجبان  هاگدید  تسا  دارفا  دوخ  دب  لامعا  رثا  رد  افرـص  اه  ناسنا  اهجنر  ایالب و  یمامت  هک  یفـسلف 

فرـص شافک و ،.....  نز  كالد و  نز  داسف  وا و  يراوخبارـش  هراکدب و  نز  هناخ  رد  دهاز  تنوکـس  لاوحا  حرـش  ناتـساد و  رکذ 
هلمج زا  میرادـن ، يراک  دنـشاب  یم  مه  رگیدـکی  ضیقن  دـض و  بلغا  هک  نوتم  نیا  رگید  ياه  هزومآ  اه و  فعـض  هب  هدومن و  رظن 
ایرد لیکو  يالب  اب  هطبار  رد  هک  یلیثمت  ای  و  دـش و ،....  اهر  دوخ  لمع  یتشز  زا  لومعم و  دوخ  رهوش  اب  شافک  نز  هک  يراـکبیرف 

اب هک  تفای  تسد  تاجن  هب  غرمیـس  هب  لسوت  اب  ناغرم و  ریاـس  کـمک  اـب  تیاـهن  رد  هک  تسا  هدـش  روکذـم  وطیط  ياـه  هجوج  و 
هتخورف ار  وا  تناما  نهآ  هک  نئاخ  صخـش  اب  ناگرزاب  نآ  هک  یـشور  ای  و  دراد و .....  يدایز  رایـسب  هلـصاف  ام  راکفا  اه و  هشیدـنا 

شور نیا  هتبلا  هک  دـبای  تسد  دوخ  لاوما  هب  قیرط  نیا  زا  اـت ،.....  دوب  هدوـمن  یفخم  اـهرظن  زا  هدوـبر و  ار  وا  دـنزرف  هکنیا  هب  دوـب 
اریز دریگ  شیپ  رد  دوخ  لاوما  هب  یبایتسد  يارب  ار  اهـشور  هنوگنیا  یتسیابن  زگره  راکبلط  کـی  تسین و  يا  هدیدنـسپ  شور  زگره 

ینابرق هتسنادن  هار  نیا  رد  هانگ  یب  دارفا  تسا  نکمم 
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دناوت یمن  زگره  هک  ددرگ  یم  هظحالم  یقالخا و ،....  تحیـصن  هزومآ و  نیا  نایب  رد  يور ، یجک  کی  عقوم  نیا  رد  سپ  دـنوش ،
هقوشعم گنر  ود  رداچ  اب  هک  دساف  نز  نآ  لیجعت  ناتـساد  ای  و  دـشاب ، هدـش  عییـضت  قوقح  ءایحا  يارب  يا  هدیدنـسپ  یـشور  هار و 

هعیـش ناملـسم  گنهرف  بدا و  رد  یهاگیاج  لیثمت  هنوگنیا  اعطق  هک  داـتفا و ،...  شاـقن  نآ  مـالغ  ینار  توهـش  ماد  هب  دوخ  دـساف 
نیا رب  میریگ  یمن  يداریا  اـم  هتبلا  دوـش و  ناتـساد  نیا  نیزگیاـج  تسناوـت  یم  رگید  ناتـساد  ثیدـح و  رازه  نارازه  هـکلب  درادـن 

دورطم روما  نیا  مه  یلیخ  ارهاظ  هک  هدوب  تسرپ  تب  عماوج  هزومآ  گنهرف و  نیا  هکنیا  تهج  هب  نآ ، دننام  عضاوم  ریاس  عضوم و 
نیا باذـج  ابیز و  ياه  ناتـساد  هلمج  زا  یلو  تسا ..... ، هدوب  نآ  دـننام  ای  هیـصوت و  یقـالخا و  یهن  یعون  هکلب  تسا  هدوبن  ناـنآ 

تسا غالک  دغج و  ناتـساد  زین  دش و  كاله  راتفرگ و  نآ  هب  هنـسرگ  گرگ  هک  یـصرح  زین  دوب و  وا  جنگ  شوم و  ناتـساد  باتک 
نآ نوزفا  زور  تفرشیپ  و  حیسم ، نید  هعسوت  نامز  رد  هک  دنا  هدروآ  درک و  هابت  هار  نانمـشد  هلیح  هب  دنمـشناد  غاز  نآ  هنوگچ  هک 
نیا رد  هک  یـشور  زا  دومن  یم  تیعبت  اقیقد  هک  تسب  راـکب  ار  يا  هلیح  دوهی  هاـشداپ  ریزو  تفاـی و  تدـش  ناـیدوهی  ینمـشد  .....، 

وا دنهد و  رارق  اه  دغج  نیب  رد  هدومن  حورجم  یمخز و  ار  وا  ات  داد  روتـسد  دنمـشناد  غاز  باتک  نیا  رد  تسا ، هدش  روکذم  باتک 
نیا تیعبت  رد  درک و  هئارا  ار  اهنآ  يدوبان  همانرب  حرط و  سپس  فقاو و  نانآ  رارـسا  هب  هدش و  اه  دغج  تیعمج  دراو  هلیـسو  نیا  هب 

دش نایحیسم  تیعمج  دراو  هلیـسو  نیا  هب  وا  دندیرب و  ار  وا  شوگ و ،.....  غامد و  ات  داد  روتـسد  يدوهی ، ریزو  هک  دنا  هدروآ  شور 
نیشناج هک  درک  تیصو  دوخ  صوصخم  نادرگاش  زا  رفن  راهچ  هب  سپـس  دیـسر و  نانآ  یبهذم  تسایر  هب  يراک  ایر  رهاظت و  اب  و 

دوخ سپس  تشاذگ و  یقاب  دوخ  زا  یلصا  تیصو  راهچ  نومضم  نیا  اب  شکب و  ار  وا  درک  تفلاخم  وت  اب  سک  ره  یتسه و  وت  نم 
تسکش هداتفا و  رگیدکی  ناج  هب  دوخ  ناوریپ  اب  یلـصا  همان  تیـصو  راهچ  نیا  دانتـسا  هب  یـصو  راهچ  نیا  درک و  تسین  هب  رـس  ار 

نتم نیا  یخیرات  مدقت  هب  هجوت  اب  دیامن و  یم  یعادت  ار  هصق  نیمه  اقیقد  ناتساد  نیا  و  دیدرگ ، دراو  نایحیسم  تیعمج  رب  یمیظع 
لتق لابند  هب  ناطیش  يوار ، معز  هب  هک  تسا  دهاز  ناطیش و  دزد و  ناتساد  رگید  دشاب و  یخیرات  هعطق  نیا  يارب  ییوگلا  دناوت  یم 
نیا هک  تسا  اهنآ  نید  ندرک  هاـبت  اـه و  ناـسنا  نید  ندرب  لاـبند  هب  ناطیـش  اـم  تعیرـش  ياـه  هزومآ  رد  هکنآ  لاـح  هدوب و  دـهاز 

و دوب و ......  هدش  وا  بکرم  هک  يرام  اه و  هغابروق  هاشداپ  يابیز  ناتساد  رگید  تسا و  مدقم  اهنآ  ناج  يراکهابت  رب  عوضوم 
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زین و  نانمـشد و ،.....  اب  تروشم  تمرح  ای  و  درک ، یم  يرود  زین  اه  هویم  ندروخ  زا  مادـقا و  تضایر  هب  تیاهن  رد  هک  ریـش  نآ  ای 
روبع نانآ  رهـش  زا  درگناهج  هک  دـعب  نایلاس  رد  هکنیا  رگرز و  نآ  سپـس  ربب و  رام و  هنیزوب و  تاجن  درگناهج و  رگرز و  باب  رد 

هک دیامن  یمن  رکذ  يوار  اجنیا  دروآ و  یم  درگناهج  يارب  ار  وا  دنبندرگ  دشک و  یم  ار  وا  هتفر و  ریما  رتخد  غارس  هب  ربب  دیامن  یم 
ياه تیعقاو  زا  روما  نیا  رکذ  ییادـتبا  هتـسب و  عماوج  رد  اریز  ریخ  ای  هتـشاد  ربخ  رتخد  نآ  لتق  شـشخب و  اطع و  نیا  زا  درگناـهج 

دیامن یم  دوخ  تنایخ  شوختـسد  ار  وا  تسا ، هدوب  درگناهج  فاطلا  نوهرم  هک  رگرز  تیاهن  رد  و  ددرگ ، یم  یقلت  ریذـپ  ان  راکنا 
رسپ ناگرزاب و  رسپ  دنمتورث ، درم  رسپ  هدازهاش ، ینعی  دنور  یم  تیاده  هار  هب  لقع  غارچ  اب  هک  رفن  راهچ  نآ  ناتـساد  تیاهن  رد  و 

لاوما ار  نآ  دوب و  هتفای  درگناهج  هک  یجنگ  تیاهن  رد  و  دومن و .....  بوتکم  رهش  هزاورد  رب  ار  نآ  هک  وا  راک  لصاح  ییاتسور و 
تسا جنگ  نتفای  ینعی  هیضق ، نیا  دننام  يارب  راک  هنیزگ  نیرتهب  عقاو  رد  هک  ار  نآ  زا  یتمـسق  رگم  تسناد  تلم  هب  طوبرم  یتلود و 
دمحم لآ  دـمحم و  ینعی  یتسه  ناهج  یعقاو  جـنگ  لابند  هب  هک  ار  دـیتاسا  ناهوژپ و  شناد  همه  میئامن  یم  هیـصوت  تیاهن  ردام  و 

هب میهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ  دـنیامن ، یبای  تسد  ترخآ  ایند و  تداعـس  هب  نانآ  تیعم  رد  اـت  دنـشاب  مهجرف  لـجع  مالـسلا و  مهیلع 
ترخآ ایند و  ریخ  ام  نازیزع  ام و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  تنب  همطاف  ینعی  مالـسا  سدـقم  يوناب  نیا  تمظع  تمرح و 

دنچ ره  دوخ  نادـیواج  تشهب  رد  تاجن و  خزود  زا  ییامرفب و  عفد  عفر و  ار  ترخآ  ایند و  رـش  اـم  نازیزع  اـم و  زا  هدومرف و  اـطع 
بر اـی  نیمآ  نیمآ  نیمآ  ییاـمرف  اـطع  دـیواج  يراگتـسر  هدوـمرف و  نکاـس  دوـخ  تمحر  لـضف و  هب  میرادـن  قاقحتـسا  تقاـیل و 

.نیملاعلا

يرسدور ماصع  هللادبع 

لاس 1395 رویرهش 
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هنمد هلیلک و 

هراشا

يدـنه نابز  هب  نآ  لصا  هک  تسا  ناهج  یبدا  ياه  نتم  نیرت  فورعم  نیرت و  یمیدـق  زا  یقالخا  یبدا و  يرثا  هصالخ  باـتک  نیا 
نابز هب  یشنم  هللارصن  طسوت  سپس  همجرت و  یبرع  نابز  هب  ادعب  يولهپ و  نابز  هب  ناوریشونا  ورـسخ  نامز  رد  باتک  نیا  .دشاب  یم 

هب همان  دنپ  نیا  تسا و  هنمد و .....  هلیلک و  ياه  مان  هب  لاغـش  ود  يوگتفگ  اب  هطبار  رد  باتک  نیا  ناتـساد  .دش  هدینادرگرب  یـسراف 
نانخـس نایب  رب  لمتـشم  هک  تسا  هدش  هتفگ  هاشداپ  ینعی  يار  یناحور و  دنمـشناد  ینعی  نمهرب  نابز  هب  هک  هدش  میـسقت  باب  دنچ 

نخـس نآ  دـیاوف  یتسود و  اب  هطبار  رد  نمه  رب  لوا  باب  رد  هک  تسا  ناگدـنرپ و .....  یـشحو و  تاـناویح  ناـبز  زا  زیمآ  تمکح 
: دنک یم  زاغآ  ار  دوخ 

 : رن واگ  ریش و  ناتساد  لوا :  باب 

هراشا

هب نانآ  یتسود  نارگید ، ینیچ  نخـس  ییوگدـب و  رثا  رد  یلو  دـنراد  یتسود  مه  اـب  هک  تسا  یناـسک  صوصخ  رد  باـب  نیا  سپ 
.دنک یم  ادیپ  هار  نانآ  نایم  رد  یهابت  داسف و  لیدبت و  ینمشد  توادع و 

نادنزرف ناگرزاب و  ناتساد 

ار وا  لاوما  ینارذگ  شوخ  يرورپ و  نت  اب  راک  بسک و  ياجب  وا  نادـنزرف  یلو  تشاد  رایـسب  لاوما  هک  دوب  یناگرزاب  دـنیوگ  یم 
رثا اهنآ  رد  ردپ  نانخس  و  داد ، ناشن  نانآ  هب  ار  حیحـص  هار  زردنا  دنپ و  هار  زا  درک و  تحیـصن  ار  نانآ  ردپ  سپ  دندومن  یم  فلت 

.دورب رود  ياه  نیمزرس  رد  یتراجت  رفس  هب  تفرگ  میمـصت  رتگرزب  رـسپ  سپـس  .دنرادرب  مدق  تسرد  هار  رد  هک  دش  ثعاب  درک و 
هبدـنن يرگید  هبرتش و  یکی  واگ  ود  نیا  مان  .درک  عورـش  ار  دوخ  رفـس  باختنا و  رن  يوق  واگ  ود  دوخ  یتراـجت  ناوراـک  هارمه  هب 
نوریب قالتاب  نیا  زا  ار  وا  ناوارف  شالت  اب  تفر و  ورف  یقالتاب  بالجنم و  لـخاد  هب  هبرتش  لـگنج  ریـسم  رد  هار  نیب  رد  سپـس  .دوب 
گرزب رـسپ  ناـمز  نیا  رد  .دورب  هار  تسناوـت  یمن  هک  يروـط  هب  دـش  يداـیز  تامدـص  راـچد  هثداـح  نیا  رثا  رد  وا  یلو  دـندروآ 

نآ یلو  دنناسرب  ناوراک  هب  ار  دوخ  هبرتش  ندش  بوخ  زا  سپ  دنک و  ییاریذـپ  وا  زا  ات  درک  وا  يراتـسرپ  رومام  ار  يدرف  ناگرزاب ،
غورد هب  هدناسر و  ناوراک  هب  ار  دوخ  درک و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  هبرتش  دش و  هتسخ  ییاریذپ  زور  کی  زا  سپ  صخش 
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ریظن یب  ناهج  رد  هک  هدیناسر  هایگ  فلع و  بآرپ و  يرازغرم  هب  ار  دوخ  مامت  یتخـس  اب  هبرتش  اما  .دـش و  كاله  هبرتش  هک  تفگ 
زا اـه  زور  زا  یکی  رد  تفاـیزاب و  ار  دوخ  لـماک  تمالـس  یتدـم  زا  سپ  تفرگ و  توق  هدروخ و  ناوارف  ياذـغ  كاروخ و  دوب و 

شوحو ریاس  اب  یناوج  ریش  رازغرم ، نآ  یلاوح  رد  درک و  اهر  هشیب  نآ  رد  مامت  تدش  اب  ار  دوخ  يادص  یتسمرـس  یـشوخ و  يور 
هرعن يادص  نوچ  دوب  هدیدن  واگ  دوخ  رمع  مامت  رد  هک  ناوج  ریـش  نیا  درک و  یم  یگدنز  دـندوب  وا  نامرف  تحت  هک  ناگدـنرد  و 

مان دندرک  یم  یگدنز  لاغش  ود  وا  ناوریپ  نایم  رد  دومن و  ناهنپ  تاناویح  ریاس  زا  ار  دوخ  سرت  یلو  دیسرت  تدش  هب  دینش  ار  واگ 
یمن ناکت  دوخ  ياج  زا  ریـش  ارچ  تفگ  هلیلک  هب  هنعط  اـب  دوب  رتروسج  رت و  صیرح  هک  هنمد  دوب و  هنمد  يرگید  ماـن  هلیلک و  یکی 
يراک رد  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  مینک  یم  یگدـنز  دـیآ و  یم  نامریگ  يزیچ  هاگرد  نیا  رد  ام  میراد ، راکچ  تفگ  هلیلک  دروخ و 
تفگ هنمد  دمآ  نومیم )  ) هنیزوب رس  رب  هک  ییالب  نآ  لثم  دیایب  ام  رس  رب  ییالب  تسا  نکمم  اریز  میوشن  دراو  درادن  یطبر  ام  هب  هک 

رد دـیرب و  یم  ار  نآ  هتـسشن  یبوچ  يور  رب  هک  دـید  ار  يراجن  يا  هنیزوب  يزور  هک  دـنا  هدرک  لقن  تفگ  تسیچ  نآ  ناتـساد  هک 
يارب سپـس  دروآ  یم  رد  ار  لوا  خیم  دـبوکب  ار  یمود  هک  نآ  زا  لبق  دـیبوک و  یم  ار  یلوا  هک  دوب  گرزب  خـیم  ود  وا  راک  هلیـسو 

وا ياه  هضیب  دیبوک  ار  لوا  خیم  هکنآ  زا  سپو  هدرک و  دیلقت  ار  وا  راک  هلـصافالب  هنیزوب  نآ  دـش و  جراخ  دوخ  لحم  زا  راک  ماجنا 
هعطقود نیب  ام  وا  ياه  هضیب  سپ  دـیبوک  ار  مود  خـیم  درواـیب  رد  ار  لوا  خـیم  وا  هکنیا  نودـب  تفرگ و  رارق  بوچ  هعطق  ود  نیب  اـم 

دیدـش تکرح  نآ  رثا  رد  هک  داد  تکرح  یتخـس  هب  ار  هنیزوب  تشگرب  راجن  نوچ  یتقو  دـش و  شوهیب  درد  زا  هتفرگ و  رارق  بوچ 
تفگ هنمد  اما  تسین ) هنیزوب  راک  يراجن   ) دنتفگ دش و  لثملا  برـض  لامعا  هنوگنیا  هعقاو ، نیا  زا  دـعب  اذـل  .دـش و  كاله  هنیزوب 

میوش و یم  کیدزن  ریش  هب  تلاح  نیا  رد  تفگ  هنوگچ  داد  خساپ  هلیلک  .مینک  وجتـسج  عوضوم  نیا  تلع  راک و  رد  یتسیاب  ام  هک 
زا دعب  هتفر و  ریش  دزن  هب  هنمد  دش و  میلـست  هلیلک  میوش و  هاگآ  نآ  رب  ایوج و  ار  تلع  ات  میئامن  یم  زیزع  وا  هب  تحیـصن  اب  ار  دوخ 

دایرف هبرتش  ناهگان  هک  دیامن  ناهنپ  ار  دوخ  تلاح  هک  تساوخ  یم  ریـش  دش و  ایوج  ار  وا  هودـنا  ریـش و  تریح  تلع  دایز ، نانخس 
روبجم دیامن و  ناهنپ  ار  دوخ  دیدش  سرت  تلع  تسناوتن  رگید  دوب  هدیسرت  تدش  هب  هک  ریش  هداد و  رس  مامت  تدش  اب  يرگید  دنلب 

كانـسرت كانرطخ و  يدوجوم  هب  طوبرم  كانـسرت  ادـص  نیا  هک  دـنک  یم  رکف  وا  هک  تفگ  دـیامن و  نایب  ار  سرت  تلع  هک  دـش 
تفگ هنمد  سپس  .دشاب 
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تسا هابور  نآ  ناتساد  لثم  عوضوم  نیا  تسین و  ادص  بحاص  ندوب  كانسرت  رب  لیلد  ییادص  ره  هک  شاب  هاگآ  لگنج  هاشداپ  يا 
نآ رب  سپ  درک  یم  داجیا  یکانـسرت  يادـص  نآ  اب  دروخرب  زا  ناتخرد  هخاش  هک  دیـسر  یگرزب  لبط  هب  تفر و  یم  لـگنج  رد  هک 

مورب و یهد  هزاجا  ارم  رگا  تفگ  ریـش  هب  تسین  رتشیب  یتسوپ  هکت  هک  دید  یلو  دروخب  ار  نآ  تشوگ  ات  دـیرد  ار  نآ  درک و  هلمح 
وا تردـق  توق و  زا  ریـش  مدـید و  ار  يواـگ  هک  دروآ  ربخ  تفر و  هنمد  داد و  هزاـجا  ریـش  سپ  .میاـمن  مولعم  ار  عوضوم  نیا  ربـخ 

، دومن راضحا  ار  وت  ناگدـنرد  هاشداپ  تفگ  هتفر  واگ  دزن  تقو  نآ  مرواـیب و  وت  شیپ  ار  وا  هدـب  روتـسد  تفگ  هنمد  دومن و  لاوئس 
ریـش يوس  هب  ود  ره  هداد و  یلـست  ار  وا  هنمد  میآ و  یم  وت  اب  متـسه  نمیا  وا  زا  هک  یهدب  تمالـس  هدعو  ارم  رگا  تفگ  هبرتش  سپ 
لاح تفگ  وا  هب  ریش  سپ  درک  نایب  ار  دوخ  ناتساد  هبرتش  يدمآ  اجنیا  هب  روظنم  هچ  هب  درک  لاوئس  هبرتش  زا  ریش  دندومن و  تکرح 
لماک دامتعا  تسناد و  دوخ  رارـسا  مرحم  ار  وا  هبرتش ، يرازآ  یب  یگداس و  هب  ملع  زا  سپ  تقو  نآ  نامب و  ام  دزن  تسا  نینچ  هک 

رـس رب  تفگ  هلیلک  دومن و  تروشم  هلیلک  اب  هدرب و  دسح  وا  رب  دید  هبرتش  يارب  ار  تلزنم  ماقم و  نیا  نوچ  هنمد  سپـس  .دومن  وا  رب 
داد و اهبنارگ  تعلخ  ساـبل و  يدـهاز  هب  یهاـشداپ  تفگ  تسیچ  نآ  ناتـساد  تفگ  هنمد  .دـمآ  اـسراپ  درم  نآ  رب  هک  دـمآ  نآ  وت 

نآ بسانم  یتصرف  رد  تقونآ  داد و  رارق  وا  یگدـنز  مرحم  ار  دوخ  هک  يدـح  ات  درک  کـیدزن  وا  هب  ار  دوخ  هدـید و  ار  نآ  يدزد 
رگیدکی دندومن و  گنج  مه  اب  یچراکش  ود  لگنج  رد  تفر و  وا  لابند  هب  .دهاز  سپس  .درک  رارف  هدومن  تقرـس  ار  اهبنارگ  سابل 

عطق تخرد  لگنج  رد  هک  یناسک  سپـس  دروخ  یم  دوب  هتخیر  نیمز  هب  هک  ار  ناـشیا  نوخ  هدـمآ و  یهاـبور  دـندرک و  حورجم  ار 
هناخ رد  دیسر و  رهـش  هب  ماگنه  بش  دهاز  سپـس  .دش  هتـشک  هابور  هداتفا و  هابور  رب  هک  دندرک  عطق  ار  يورـس  تخرد  دندرک  یم 
یمن تشاد و  رظن  زینک  نآ  هـب  یناوـج  دوـب و  ور  اـبیز  یکی  هـک  تـشاد  زینک  دـنچ  هراکدـب  نز  نآ  .دـش  نکاـس  يا  هراـک  دـب  نز 
دهاز هک  یبش  رد  هکنآ  ات  دـیامن  لصاح  يدـمآ  رد  وا  زا  تسناوت  یمن  هراک  دـب  نز  نآ  دـنوش و  کـیدزن  وا  هب  نارگید  تشاذـگ 

رطخ يرهز  داد و  ود  نآ  هب  ناوارف  بارـش  سپـس  دزادنا  دهاز  ندرگ  هب  ار  نآ  هانگ  كاله و  ار  ناوج  نآ  ات  درک  هلیح  دوب  هدـمآ 
هک دمدب  ناوج  نآ  ندب  رد  ار  رهز  هک  تساوخ  داد و  رارق  ناوج  نآ  جرخم  رد  ار  نآ  رـس  کی  داد و  رارق  كزان  يا  هلول  رد  كان 
درک هدهاشم  ار  لاح  نیا  نوچ  دـهاز  .داد  ناج  مد  رد  هتفر و  ورف  هراکدـب  نز  نآ  قلح  رد  رهز  جراخ و  ناوج  نآ  زا  يداب  ناهگان 

هناخ هب  هدومن و  رارف  هناخ  زا 
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رگـشفک لاح  نیا  رد  داد  مایپ  نئاـخ  درم  هب  سپ  .دوب  كـالد  ینز  ناـنآ  داـسف  هطـساو  دوب و  نئاـخ  شاـفک  نز  .درب  هاـنپ  یـشافک 
تازاجم ار  وا  هک  تساوخ  دوب  هدینش  وا  زا  هک  يا  هقباس  رطاخ  هب  .تسب  مکحم  ینوتـس  هب  ار  وا  دید  هناخ  جراخ  ار  نز  تشگرب و 

دنبب و نوتس  هب  ار  دوخ  نم  ياج  ایب  تفگ  وا  ییآ  یمن  ارچ  تفگ  دید  هتسب  نوتس  رب  ار  رگشفک  نز  دمآ و  كالد  نآ  نز  هک  دنک 
قساف نآ  دزن  هب  تفگ  دیرب و  ار  كالد  نز  غامد  دش و  رادیب  باوخ  زا  شافک  تسب ، نوتس  هب  ار  وا  نوچ  سپ  .مدرگرب  هتفر و  نم 

دروآرب و دایرف  تسب و  ار  دوخ  درک و  زاب  ار  وا  هلـصافالب  هدیرب  وا  غامد  هک  دـید  ار  كالد  نز  تشگرب و  رگـشفک  نز  یتقو  ربب و 
شافک سپـس  مهانگ ) یب  نم  هک  دـنادب  شافک  ات  نادرگ  زاـب  نم  هب  ارم  غاـمد  مدوب  هاـنگ  یب  نم  دـنوادخ  يا  هک   ) هلیح رکم و  هب 

تماجح هلیـسو  شرهوش  دـمآ  هناخ  هب  تسد  هب  ینیب  كـالد  نز  ناـمز  نیا  رد  یهاوخرذـع و  هب  درک  عورـش  درک و  نشور  غارچ 
نیا رد  .درک  هیجوت  ار  دوخ  راک  مه  وا  رکم  نیا  اـب  سپ  ینیب  ینیب  دز  داـیرف  نز  نآ  سپ  دورب  رهـش  دـنمتورث  هناـخ  هب  اـت  تساوخ 

همهنیا تفگ  دمآ و  یـضاق  همکحم  هب  دهاز  دندرب و  تازاجم  يارب  یـضاق  دزن  ار  كالد  هدش و  رـضاح  كالد  نز  ناکیدزن  نامز 
هب صیرح  هابور  نآ  رگا  مدیـشک و  یمن  رـسدرد  همهنیا  مدـش  یمن  ایند  هتفیرف  نم  رگا  هدیـسر  اـم  هب  ناـمدوخ  دوجو  زا  همه  اـیالب 
نز نآ  دـش و  یمن  كـاله  دوخ  رکم  هب  دوب  هدومن  ناوج  نآ  لـتق  دـصق  هک  هراکدـب  نز  نآ  درم و  یمن  دـش  یمن  نوـخ  ندروـخ 

ترظن وت  تفگ  هلیلک  منک  راکچ  نم  لاح  تفگ  هنمد  دـش و ، ......  یمن  هدـیرب  وا  ینیب  دیـشوک ، یم  داـسف  جـیورت  رد  مه  كـالد 
هلیح هب  دیاب  سپ  تفگ  تسوا  یماح  مه  ریـش  تسا و  رتشیب  وت  زا  وا  تردق  تفگ  هلیلک  مییامن  كاله  ار  وا  یتسیاب  تفگ  تسیچ 

يالاب رد  یغالک  هک  دـنا  هدروآ  تفگ  هنوگچ  تفگ  درک  كـاله  ار  راـم  هلیح  هب  یغـالک  هک  روطنآ  میهد  ماـجنا  ار  راـک  نیا  يا 
نوچ دروخ  یم  ار  هجوج  نآ  رام  نآ  دـش  یم  راد  هچب  غالک  هاـگره  سپ  دوب  يراـم  خاروس  یلاوح  نآ  رد  تشاد و  هناـخ  یهوک 

مهاوخ یم  تفگ  تشاد و  وا  اب  یتسود  هقباس  هک  درب  یلاغـش  شیپ  هب  تیاکـش  دـش و  هدـنام  رد  غاز  تشذـگ ، دـح  زا  رام  لامعا 
هب تسا  نکمم  نوچ  تسین  هنادـنمدرخ  راک  نیا  تفگ  لاغـش  سپـس  مروایب ، رد  ار  وا  ياهمـشچ  ناهگان  تسا  هدـیباوخ  راـم  نوچ 

بل رب  يراوخ  یهام  هک  تفگ  تسیچ  وا  ناتـساد  تفگ  يوش  راچد  دـنک  كاله  ار  یگنچرخ  تساوخ  یم  هک  روخ  یهاـم  يـالب 
دمآ و یگنچرخ  سپ  .دیامن  راکـش  تسناوت  یمن  رگید  دش  ریپ  نوچ  تفرگ ، یم  یهام  دوخ  زاین  هزادنا  هب  دوب و  نکاس  یبآ  هکرب 

غرم منیب ، یم  نیگمغ  ار  وت  تفگ 
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میرب تفگ  یمود  تسا  دایز  یهام  هکرب  نیا  رد  هک  دنتفگ  نخس  مه  اب  دندمآ و  یهام  دایص  ود  زورما  تفگ  غورد  هب  راوخ  یهام 
هتفر گنچرخ  سپـس  درم  مهاوخ  یگنـسرگ  زا  نم  دوش  نینچ  رگا  سپ  میئآ  یم  هکرب  نیا  هب  دعب  میریگب  ار  اه  یهام  نییاپ ، هکرب 
یمن هزرابم  دایص  اب  تفگ  راوخ  یهام  دنتـساوخ ، تروشم  راوخ  یهام  زا  دوخ  تاجن  يارب  نایهام  همه  هدومن و  رادربخ  ار  نایهام 

شوخ و یگدـنز  دـیوش  لـقتنم  لـحم  نآ  هب  همه  رگا  تسا  یلاـع  رایـسب  هک  مسانـش  یم  يریگبآ  یکیدزن  نیا  رد  یلو  دومن  ناوت 
یضار ار  راوخ  یهام  رایسب  شهاوخ  اب  تقونآ  تسین و  نکمم  وت  يرای  نودب  رما  نیا  دنتفگ  نایهام  سپس  .تشاد  دیهاوخ  یتحار 
ندرب هناهب  هب  زور  ره  هک  دوب  نآ  راوخ  یهام  راـک  قفاوت ، نآ  زا  دـعب  دربب و  افـصم  هکرب  نآ  هب  ار  یهاـم  دـنچ  زور  ره  اـت  دـندرک 
لاونم نیا  رب  زور  دـنچ  تشگ  یم  زاـب  دروـخ و  یم  دـنلب  يا  هپت  يـالاب  رب  هتفرگ  ار  اـهنآ  زا  يداـیز  دادـعت  هکرب ، نآ  هب  اـه  یهاـم 

نوچ دومن  زاورپ  راوس و  دوخ  ندرگ  يور  ار  وا  راوخ  یهاـم  سپ  دربـب  هکرب  نآ  هب  زین  ار  وا  هک  تساوخ  وا  زا  گـنچرخ  تشذـگ 
رکف سپس  تسا  هداد  بیرف  ار  نانآ  راوخ  یهام  هک  دیمهف  هدید و  ار  نایهام  ياهناوختسا  رود  زا  دیـسر ، يدنلب  يالاب  هب  گنچرخ 

داد و تیعضو  حرش  هدمآ و  نایهام  هیقب  يوس  هب  تقونآ  درک و  كاله  هتخادنا و  نیمز  هب  ار  وا  هتفرگ و  ار  راوخ  یهام  قلح  هدرک 
هار نآ  زا  هک  مهد  یم  ناشن  وت  هب  ار  یهار  نم  اما  تفگ  غالک  هب  لاغـش  تقونآ  دـندومن و  يرپس  تمالـس  رد  ار  رمع  هیقب  ناـیهام 

دننیبب ار  نآ  نامدرم  هک  يروط  امن ، تقرـس  ار  ییابیز  سابل  رهـش  رد  اـمن و  زاورپ  تفگ  منک  راـکچ  تفگ  ییاـمن  كـاله  ار  راـم 
بیقعت رد  هک  مدرم  زادنیب و  وا  رس  يور  ار  سابل  نآ  ورب و  رام  تمس  هب  دنیامن  بیقعت  ار  وت  مدرم  هک  يروج  هتسهآ  هتسهآ  سپس 

.تفای ییاهر  رام  نآ  رـش  زا  هدرک و  نینچ  وا  سپ  یبای  یم  تاـجن  وت  تشک و  دـنهاوخ  ار  راـم  نآ  ساـبل ، نتفرگ  يارب  دنتـسه  وت 
تفگ هنوگچ ، تفگ  درک  كـاله  ار  ریـش  هلیح  هب  شوگرخ  هک  هنوگنآ  تفگ  هنمد  مییاـمن  هلیح  وا  رب  هنوگچ  تفگ  هلیلک  تقونآ 

هدش رات  هریت و  نانآ  راگزور  نانآ ، هب  ریـش  هنازور  تالمح  تهج  هب  هک  دـندرک  یم  یگدـنز  ریـش  اب  يرایـسب  شوحو  یلگنج  رد 
هب ار  لگنج  یلاها  زا  یکی  هنازور  ام  ینک ، فقوتم  ار  ام  همه  هب  دوخ  هنازور  ضرعت  وت  رگا  هک  دـندومن  هرکاذـم  ریـش  اب  سپ  دوب ،

دوخ نارای  هب  داـتفا ، شوگرخ  ماـن  هب  هعرق  هک  يزور  رد  درک و  تقفاوم  ریـش  دوش و  وت  كاروخ  اـت  مییاـمن  یم  تیادـه  وت  تمس 
هدومن و تقفاوم  نارای  داد ، مهاوخ  ییاهر  راوخنوخ  رابج و  ریش  نیا  رش  زا  یلک  روطب  ار  امش  نم  دیهدب  یتصرف  نم  هب  رگا  تفگ 

تقو زا  ات  دومن  فقوت  یتعاس  وا 
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درک تساوخزاب  وا  زا  تینابـصع  اب  ریـش  تفر  دوب  ینابـصع  یگنـسرگ  زا  هک  ریـش  يوس  هب  هتـسهآ  سپـس  تشذـگ  ریـش  هناـحبص 
نم تفگ  درب و  هتفرگ و  ار  نآ  يریش  هار  هنایم  رد  هک  دندوب  هداتـسرف  نم  اب  ار  یـشوگرخ  امـش  هناحبـص  يارب  هک  تفگ  شوگرخ 

رس ار  وا  شوگرخ  هدب  ناشن  نم  هب  ار  وا  میورب  تفگ  هلصافالب  ریش  مهد  ربخ  ار  امش  ات  مدمآ  باتش  هب  نم  متـسه و  لگنج  ناطلس 
، مهدـب ناشن  وت  هب  ار  وا  ات  روایب  هاچ  رـس  هب  ریگب و  لغب  رد  ارم  مسرت  یم  هاچ  لخاد  ریـش  نآ  زا  نم  تفگ  ریـش  هب  هدروآ و  یهاچ 

مـشخ يور  زا  تقونآ  دـید و  هاچ  بآ  رد  ار  شوگرخ  دوخ و  سکع  درک و  یهاگن  هاچ  هب  درک و  لـمع  فرح  نیا  هب  ریـش  سپس 
رگا تفگ  هلیلک  سپـس  .دـیدرگ  كاله  شوگرخ  رکم  نیا  اب  هتخادـنا و  هاچ  لـخاد  هب  ار  دوخ  هتخادـنا و  يراـنک  هب  ار  شوگرخ 

هب زور  دـنچ  هلـصاف  اب  هنمد  تبحـص ، نیا  زا  دـعب  تسین  یلکـشم  دـسرن  ریـش  هب  نآ  جـنر  هک  يروط  هب  ینک  كاله  ار  واگ  یناوتب 
ات تسوا  لتق  هئطوت  ددص  رد  هبرتش  هک  تفگ  غورد  هب  هنمد  دیسرپ و  ار  نآ  تلع  ریش  تسشن و  وا  رانک  كانمغ  هتفر و  ریش  رادید 

مادک تفگ  ریـش  دـیامن ، لیجعت  هبرتش  راک  رد  دـیاب  دوشن  راتفرگ  یهام  نآ  دـننام  هک  دـهاوخ  یم  ریـش  رگا  دوش و  لگنج  ناطلس 
دیص يارب  ناریگ  یهام  سپ  دوبن  كریز  موس  یهام  كریز و  یهام  ود  هک  دندرک  یم  یگدنز  يا  هکرب  رد  یهام  هس  تفگ  یهام 
درک رارف  مه  وا  دز و  ندرم  هب  ار  دوخ  یمود  دومن و  رارف  درک و  ترپ  هناـخدور  لـخاد  هب  بآ  يور  زا  ار  دوخ  یلوا  دـندمآ  ناـنآ 

رایسب واگ  هب  ریش  هک  دش  ثعاب  هنمد  ناوارف  راتفگ  تیاعس و  سپ  داتفا ، ناریگیهام  ماد  هب  ات  تفر  یم  تسار  پچ و  هب  یموس  یلو 
هنمد دـش ، دـهاوخ  هنوگچ  لاـح  رد  ما و  هدرک  ار  هبرتش  فیرعت  عمج  رد  نم  اـهراب  تفگ  ریـش  لاـح  نیع  رد  یلو  دوش  ناـمگ  دـب 
ياه ریبعت  واگ  تکرح  راتفر و  هوحن  رهاظ و  تیعـضو  زا  هنمد  اجنیا  رد  دش  دـهاوخ  وت  يدوبان  ثعاب  وا ، هب  تصرف  هنوگره  تفگ 
يوس هب  یتقو  هک  ینیب  یمو  تسا  مولعم  وا  تشز  روجان و  رهاظ  زا  وا  ياه  هشیدـنا  ینک  هاگن  بوخ  رگا  تفگ  دومن و  هئارا  ار  دـب 

اب هبرتش  دزن  رگید  فرط  زا  و  دـیامن و ،....  یم  یـسررب  ار  گنج  تیعقوم  دـنک و  یم  هاگن  تسار  پچ و  هب  هنوگچ  دـیآ  یم  امش 
ریـش زا  اـیآ  تفگ  هبرتـش  مراد و  ساره  سرت و  تفگ  هنمد  تسیچ و  وـت  مغ  تلع  هک  دیـسرپ  وا  زا  هبرتـش  هتفر و  كاـنمغ  تلاـح 

هب يزاین  رگید  هدش و  هلچ  قاچ و  بوخ  هبرتش  هک  تسا  هتفگ  ریش  هک  ما  هدینش  دمتعم  دارفا  زا  تفگ  هنمد  يراد  یـساره  ترفن و 
نوچ مدمآ  وت  تاجن  يارب  مدینـش  ار  نیا  نوچ  نم  میهد و  بیترت  ینامهم  شوحو  همه  يارب  وا  تشوگ  زا  تسا  رتهب  میرادـن و  وا 

دینش و ار  نانخس  نیا  هبرتش 
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غرم نآ  دـننام  ادابم  تفگ  دوخ  اب  دوب  هدـشن  رداـص  یتناـیخ  زین  وا  زا  هکنیا  تشاد و  رطاـخ  رد  زین  ار  ریـش  زیمآ  تبحم  ياـه  دـهع 
.دش و یمن  قفوم  چیه  دریگب و  ار  نآ  تساوخ  یم  یهام  نامگ  هب  دید و  یم  ار  هراتس  ییانـشور  بآ  رد  هک  منک  اطخ  راوخ  یهام 

زور همه  هکنآ  ات  درک  یمن  نآ  دـصق  تسا و  لبق  ییانـشور  نامه  هک  درک  یم  ناـمگ  دـید  یم  ار  یهاـم  ره  هاـگره  دـعب  زور  رد 
نم اب  وا  ما  هدومزآ  ار  ریـش  قالخا  نم  تفگ  هبرتش  شاب  دوخ  تاجن  رکف  رذگ و  رد  نانخـس  نیا  زا  تفگ  هنمد  دوب و .....  هنـسرگ 

لاغش غاز و  گرگ و  ناتساد  دننام  نم  ناتساد  دشاب  هنوگنیا  رگا  هک  دنـشوک  یم  نم  كاله  رد  وا  ناکیدزن  هکلب  درادن  یتموصخ 
یلاغـش یگرگ و  یغاز و  هک  تساه  ناتـساد  رد  هک  تفگ  تسیچ  ناتـساد  تفگ  هنمد  دندرک  ار  رتش  كاله  دصق  هک  دوب  دهاوخ 

يا هثجلا  میظع  لیف  اب  ریش  اه  زور  زا  یکی  رد  دنامب و  ریـش  دزن  دش و  دراو  هقطنم  نآ  هب  یناگرزاب  رتش  دندوب و  يریـش  تمدخ  رد 
هئطوت مه  اب  لاغـش  گرگ و  غاز و  سپـس  .دوبن  راکـش  هب  رداـق  رگید  دـید و  رایـسب  همدـص  گـنج  نآ  زا  دـش و  گـنج  هب  روبجم 

یفرح ریش  دومن و  رایـسب  يوگ  تفگ و  تسا و  یبنجا  ام  شیپ  رد  رتش  میا و  هنـسرگ  ام  همه  تفگ  تفر و  ریـش  دزن  غاز  دندومن و 
امش يادف  ام  ناج  میئوگب  وا  هب  میور و  ریـش  دزن  یتسیاب  همه  تسا و  دب  تیعـضو  دنتفگ  دنتفر و  رتش  دزن  یگمه  نامز  نیا  رد  دزن 

ره یلو  دندومن  هضرع  ار  دوخ  هتفر و  ریـش  دزن  یگمه  تقونآ  یبای و  ییاهر  یگنـسرگ  جـنر  زا  ات  روخب  ار  ام  ناطلـس  يا  سپ  داب 
یگمه دومن  هضرع  ریش  هب  ار  دوخ  درکزاب و  ار  دوخ  ناهد  وا  ات  دیـسر  رتش  هب  تبون  ات  دنداهن  دوخ  نوخ  تشوگ و  رب  یبیع  مادک 

سک ره  دنکن و  باتـش  گنج  رد  دنمدرخ  تفگ  هنمد  سپ  دندرک  هکت  هکت  ار  وا  هدش و  رو  هلمح  وا  هب  ناهگان  دندرک و  قیدـصت 
، دوش راچد  تسا  یبآ  ناغرم  زا  یعون  هک  يوطیط  ندرمـش  ریقح  اب  هک  ایرد  لـیکو  يـالب  هب  تسا  نکمم  درامـش  راوخ  ار  نمـشد 

یلحاس رد  دوخ  تفج  اب  دـنیوگ  یم  يوطیط  ار  وا  هک  ییاـیرد  ناـغرم  زا  یعون  هک  دـنا  هدروآ  تفگ  هنمد  و  هنوگچ ، تفگ  هبرتش 
اه هجوج  دیآ و  رد  جوم  رد  ایرد  لیکو  هک  مسرت  یم  تسام و  ندروآ  هجوج  تقو  نالا  تفگ  هدام  يوطیط  دندرک و  یم  یگدنز 

ياج تسا  بوخ  ینک و  یم  دـیدهت  ار  وا  توق  هچ  هب  تفگ  هداـم  يوطیط  درک و  دـیدهت  ار  اـیرد  لـیکو  يوطیط ، سپ  دـیاب  رب  ار 
ود يریگبآ  رد  تفگ  هنوـگچ  تفگ  دیـسر  هخاـب )  ) تشپ كـال  هب  هک  هچنآ  دـسرب  اـم  هب  هـک  مـسرت  یم  ـالاو  ینک  وجتـسج  ینما 

دومن و ناصقن  هب  ور  ریگبآ  بآ  یتدـم  زا  سپ  اما  دوب  هدـش  رارقرب  یتسود  نانآ  نایم  دـندوب و  نکاس  تشپ  كال  کی  یباـغرم و 
تشپ كال  دزن  هب  ناغرم  همه 
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ناغرم دیربب و  دوخ  اب  مه  ارم  سپ  مراچد  تبیـصم  نیا  هب  زین  نم  تفگ  تشپ  كال  میدمآ ، یظفاحادخ  يارب  هک  دـنتفگ  دـنتفر و 
اب ام  طرش  سپ  دنیوگ ، ینخس  مادک  ره  دتفیب  ام  هب  مدرم  مشچ  هکنآ  ضحم  هب  میرب  یم  اوه  هب  ار  وت  نوچ  هک  تسنآ  طرش  دنتفگ 

تـشپ كال  دـندروآ و  یبوچ  ناغرم  دومن و  لوبق  تشپ  كـال  سپ  ییاـشگن ، بل  ینکن و  هجوت  ناـنآ  يوگتفگ  هب  هک  تسنآ  وت 
هک دندومن  یم  دایرف  مادک  ره  هدمآ و  تفگش  هب  مدرم  دندیسر  جوا  هب  نوچ  دندرک و  زاورپ  ناغرم  تفرگ و  نادند  هب  ار  نآ  هنایم 

نیمز هب  دوشگ و  ناهد  سپـس  دید ) دناوتن  هکنآ  ره  دوش  روک  ات   ) تفگ درواین و  تقاط  تشپ  كال  دنرب و  یم  تشپ  كال  ناغرم 
تفج تقونآ  سرتن و  یلو  مدینـش  اروت  تحیـصن  تفگ  رن  تفج  سپ  .دش  نیرق  مه  اب  وا  ندش  كاله  اب  وا  طوقـس  درک و  طوقس 

هدام يوطیط  درب و  ار  نانآ  ياه  هجوج  دمآ و  رد  جوم  رد  ایرد  دـش و  مشخ  رد  رن  تفج  رورغ  زا  ایرد  لیکو  یلو  هداهن  مخت  هدام 
ایرد لیکو  زا  دوخ  ماقتنا  نم  تفگ  رن  يوطیط  يداد و  نتـشک  هب  ارم  ياه  هجوج  یناداـن  هب  وت  تفگ  درک و  ضارتعا  رن  يوطیط  هب 

ار ناتساد  هتفر و  غرمیـس  دزن  هب  یگمه  ناغرم  درک  توعد  دوخ  اب  داحتا  هب  ار  نانآ  تفر و  ناغرم  ریاس  دزن  هب  تقونآ  مریگ و  یم 
هنمد نانخـس  نیا  زا  دـعب  .دـینادرگزاب  ار  نانآ  ياه  هجوج  دـید  ار  نانآ  داحتا  نوچ  ایرد  لیکو  نامز  نیا  رد  .دـندرک و  لـقن  وا  هب 

یتسد شیپ  وا  اب  گـنج  هب  نم  تفگ  هبرتش  سپـس  درمـش ، راوخ  تسیاـبن  ار  نمـشد  نیا  ینادـب  اـت  متفگ  ار  اـه  هناـسفا  نیا  تفگ 
دق هتـسشن و  تسار  هک  يدـید  رطخ  تمالع  یتفر و  وا  کیدزن  نوچ  تفگ  هنمد  مراد و  تسود  زین  ار  دوخ  ناج  اـما  درک  مهاوخن 
واگ نامزمه  هتفر و  ریـش  دزن  هلیلک  هارمه  هب  هنمد  نامز  نیا  رد  دراد  وت  دصق  هک  نادـب  دـهد  یم  ناکت  دوخ  مد  هدومن و  دـنلب  دوخ 

تفرگ و دوخ  هب  یعافد  تلاح  سرت  زا  مه  واگ  سپ  داد  یم  ناکت  مد  دیرغ و  یم  داتسیا و  تسار  دید  ار  وا  نوچ  ریـش  دیـسر  مه 
یم یلو  يدرک  راچد  الب  هب  ار  ریـش  دوخ  تعفنم  يارب  هک  درک  ضارتعا  هنمد  هب  هلیلک  دـش و  زاغآ  ود  نآ  نیب  گنج  نامز  نیا  رد 

هک تفگیم  وا  هب  هک  ینامز  رد  دوب  رثا  یب  غرم  نآ  هب  درم  نآ  تحیـصن  هک  روطنامه  دنک  یمن  رثا  وت  رد  نم  تحیـصن  هک  متـسناد 
زا یتعاـمج  هک  دـنا  هدروآ  تفگ  هلیلک  هنوـگچ  دیـسرپ  هنمد  ربـن ، راـکب  دریذـپ  یمن  جـالع  هـک  يزیچ  هجلاـعم  رد  هدوـهیب  شـالت 
مرک ناهگان  دندوب و  هاگهانپ  لابند  هب  امرس  تدش  زا  دش و  عقاو  نانآ  رب  دیدش  يامرـس  سپـس  .دندوب  نکاس  یهوک  رد  ناگنیزوب 

یغرم دریگب و  شتآ  مزیه  ات  دندیمد  یم  دنتـشاذگیم و  مزیه  نآ  رب  تقونآ  تسا و  شتآ  هک  دـندرک  نامگ  دـندید و  ار  یبات  بش 
نانآ رب  تخرد  يور  زا 
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یمن یهجوت  وت  راتفگ  هب  نانآ  هک  ربم  جـنر  تفگ  غرم  هب  دیـسر و  وا  هب  يدرم  نامز  نیا  رد  تسین و  شتآ  نآ  هک  دروآ  یم  دایرف 
ناگنیزوب ندش  کیدزن  ضحم  هب  یلو  دنک  میهفت  ناگنیزوب  هب  ار  رما  تقیقح  ات  دـمآ  نیئاپ  تخرد  زا  هجوت  یب  غرم  سپ  .دـنیامن 

روطنامه درک  درادـن ، دوس  هک  يوش  یم  نامیـشپ  یتقو  یتفر و  هار  نامه  هب  مه  وت  سپ  دـندرک  كـاله  ار  وا  هدروآ و  هلمح  وا  رب 
ود هک  دـنا  هدروآ  تفگ  هلیلک  هنوگچ  تفگ  هنمد  تشادـن ، دوس  دوخ  لفاغ  کیرـش  هب  راکم  گـنرز و  صخـش  نآ  تحیـصن  هک 

دندرک ادیپ  الط  يا  هسیک  هار  رد  دندومن و  یم  ترفاسم  اه  رهـش  رد  هداس و  لفاغ و  يرگید  راکم و  گنرز و  یکی  دندوب  کیرش 
ارچ تفگ  دوخ  کیرـش  هب  دوب  راکم  هک  یکی  نآ  یلو  دـنیامن  تمـسق  مه  اـب  ار  نآ  اـت  دنتـساوخ  دندیـسر  رهـش  کـیدزن  نوچ  و 
زا زاین  ردق  هب  میدرک  ادیپ  جایتحا  هک  راب  ره  مییامن و  ناهنپ  لحم  نیا  رد  ار  هیقب  میرادرب و  زاین  ردق  هب  هک  تسا  رتهب  مینک  تمـسق 
نآ رهـش  هب  تشگزاب  زا  دعب  دـندومن و  ناهنپ  گرزب  یتخرد  ریز  یلحم  رد  ار  جـنگ  یقبام  هدرک و  تقفاوم  میئامن و  تشادرب  هیقب 
زا يرادقم  میرب و  تفگ  وا  هب  هداس  کیرش  یتدم  زا  دعب  دومن و  تقرس  ار  اه  الط  یمامت  هتشگرب  تعرس  هب  دوب  راکم  هک  کیرش 
لد هداس  نآ  نابیرگ  رد  تسد  دوب  قراس  هکنآ  دندیدن و  ار  جـنگ  دـندمآ و  قافتا  هب  سپـس  مینک  میـسقت  میرادرب و  ار  اه  الط  نآ 

راکم نآ  زا  یـضاق  دیـسر و  یـضاق  همکحم  هب  نانآ  هلداـجم  سپ  تشادـن  ربخ  رگید  یـسک  نوچ  يدرب  ار  جـنگ  وت  تفگ  هدرب و 
يوش و دراو  تخرد  هرفح  نایم  رد  ینک و  یهارمه  نم  اـب  رگا  تفگ  دـمآ و  دوخ  ردـپ  شیپ  راـکم  قراـس  نآ  تساوخ و  دـهاش 

تحیـصن ار  وا  ردپ  نامز  نیا  رد  دش  دهاوخ  ام  بیـصن  اه  جـنگ  همه  یهد  تداهـش  نم  تیناقح  هب  دـیآ  یم  یـضاق  هک  ادرف  یتقو 
رد يا  هغابروق  تفگ  هنوگچ  تفگ  دوش  هغابروق  نآ  رکم  دـننام  وت  رکم  دوش و  وت  ریگ  نابیرگ  تسا  نکمم  وت  هلیح  نیا  هک  دومن 

یتسود یگنچرخ  اب  هغاـبروق  نآ  دروخ و  یم  ار  نآ  راـم  دـمآ  یم  دوجوب  وا  زا  يا  هچب  هک  هاـگره  درک  یم  یگدـنز  يراـم  راوج 
اب زج  دنمتردق  نمشد  رب  تفگ  وا  هب  گنچرخ  مراد ، دنمتردق  يوق و  نمشد  نم  هک  نک  لح  ارم  لکـشم  هک  تفگ  وا  هب  تشاد و 
وت دنک  یم  یگدنز  تسا  رام  نمـشد  هک  وسار  کی  لحم  نالف  رد  هک  درک  میلعت  ار  وا  تقونآ  دـش و  زوریپ  ناوت  یمن  هلیح  رکم و 

كاله ار  وا  هدمآ و  رام  هنال  کیدزن  ات  یهام  لابند  هب  وسار  تقونآ  هدب و  رارق  رام  هنال  کیدزن  ات  وا  یگدنز  لحم  زا  یهام  دـنچ 
درک تداع  ندز  هسرپ  نیا  هب  یلو  دروخ  مه  ار  رام  دمآ و  اه  یهام  ندروخ  لابندـب  وسار  درک و  نینچ  هغابروق  سپ  دومن  دـهاوخ 

یهام چیه  اما  دزیم  هسرپ  فارطا  نآ  رد  تداع  نامه  هب  و 
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نانخـس نیا  تفگ  دوخ  ردپ  هب  راکم  قراس  نآ  سپـس  دروخ  درک و  ادیپ  ار  وا  ياه  هچب  همه  هغابروق و  نامز  نیا  رد  درکن و  ادـیپ 
یـضاق دعب  زور  دومن و  لمع  تفگ  وا  هچنآ  هب  دروخ و  ار  رـسپ  بیرف  درم  ریپ  نآ  امن و  لمع  میوگ  یم  هچنآ  هب  راذـگب و  رانک  ار 

تسیچ و الط  نآ  ناتساد  تفگ  هدرک و  تخرد  هب  ور  یضاق  تفر و  تخرد  نآ  کیدزن  مدرم  زا  رایسب  تیعمج  ود و  نآ  قافتا  هب 
نایم رد  هک  تسناد  یـضاق  تسا و  هدرب  سک  نالف  هک  دـمآ  ادـص  تخرد  لخاد  زا  ناـمز  نیا  رد  تسا  هتـشادرب  ار  نآ  یـسک  هچ 

كانرطخ ار  تیعضو  هک  درمریپ  نآ  دز و  شتآ  ار  تخرد  دندروآ و  مزیه  داد  روتسد  دیوگ و  یم  ار  نانخس  نیا  یصخش  تخرد 
دعب رـسپ  كاله و  لاوحا  نیا  تدش  زا  راکم  درم  نآ  ردپ  راکـشآ و  راکم  نآ  تنایخ  هجیتن  رد  دمآ و  نوریب  تخرد  نایم  زا  دـید 
جنگ نآ  یمامت  بحاص  لد ، هداس  کیرـش  نآ  درب و  هناخ  هب  هدیـشک  شود  هب  ار  هدرم  ردـپ  یـضاق ، يوس  زا  تازاـجم  لـمحت  زا 

ناتـساد وت  لاثما  اب  یتسود  لثم  تسیچ و  يراکبیرف  يراکم و  راک  تبقاع  ینادـب  ات  مدروآ  ار  لـثم  نیا  تفگ  هلیلک  سپ  دـیدرگ ،
هک دوب  هیامرـس  مک  یناگرزاب  هک  دـنا  هدروآ  تفگ  هلیلک  تسیچ  نآ  ناتـساد  تسا و  هنوگچ  تفگ  هنمد  سپ  تسا  ناـگرزاب  نآ 
نآ دـمآ  رفـس  زا  نوچ  درپس  یـصخش  هب  تناـما  مسر  هب  ار  اـهنآ  هک  تشاد  نهآ  ولیک  دصیـس  دودـح  دور و  رفـس  هب  تساوخ  یم 
همه اه  شوم  مدوب و  هداد  رارق  رابنا  رد  ار  اه  نهآ  نم  هک  تفگ  دوب  هتشگرب  رفـس  زا  هک  ناگرزاب  هب  هتخورف و  ار  اه  نهآ  صخش 
ادـن رهـش  رد  نوچ  دومن و  ناهنپ  اه ، رظن  زا  ار  نئاخ  نآ  دـنزرف  جراخ و  وا  دزن  زا  ناگرزاب  ناـمز  نیا  رد  دـندروخ  ار  اـه  نهآ  نآ 
دناوت یم  هدـنرپ  نیا  روطچ  تفگ  نئاخ  درم  نآ  درب و  یم  اوه  رب  ار  كدوک  هک  مدـید  يراکـش  زاب  نم  تفگ  ناـگرزاب  دـندومن ،

یم زین  هدـنرپ  هتبلا  دـنروخب  ار  نهآ  رادـقم  نیا  وا  ياهـشوم  هک  يرهـش  رد  تسین  بیجع  تفگ  ناـگرزاب  دربب ، اوه  هب  ار  یکدوک 
ینادب ات  متفگ  ار  نیا  هک  داد  همادا  هلیلک  و  ربب ، ار  نهآ  نادرگزاب و  ار  رـسپ  تفگ  نئاخ  درم  تقونآ  دربب ، اوه  هب  ار  یکدوک  دناوت 
سپـس هدرک و  كاله  ار  هبرتش  ریـش  دیـسر  هلحرم  نیا  هب  اهنآ  راتفگ  نوچ  سپ  درادـن  يرمث  يدـب  رـش و  زج  وت  اـب  ینیـشنمه  هک 

هک یـسلجم  هب  گنلپ  بش  کی  هکنیا  ات  درک  یم  وگتفگ  اهنآ  اب  هدومن و  تولخ  تاناویح  زا  کی  ره  اب  نآ  زا  سپ  دش و  نامیـشپ 
رکم وت  تفگ  هنمد  هب  هلیلک  هکنیا  ات  دوب  هنمد  هب  هلیلک  ياهشنزرس  دهاش  داد و  شوگ  هداتـسیا و  درک و  رذگ  دنتـشاد  هنمد  هلیلک و 
ریـش رداـم  هب  ار  عوضوم  گـنلپ  نک و  شومارف  ار  نآ  هتـشذگ و  راـک  زا  راـک  تفگ  هنمد  یلو  وش  رود  نم  زا  سپ  يدرک ، هلیح  و 

تلع دمآ و  ریش  دزن  ریش  ردام  داد و  عالطا 
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همه ریش  دش و  راکشآ  هنمد  تنایخ  دینش و  ار  ردام  باوج  فیرعت و  ار  هبرتش  ناتساد  ریش  دیسرپ و  ار  لگنج  ناطلس  ندوب  نیگمغ 
هدـش و رهاظ  وت  تنایخ  تفگ  وا  هب  ریـش  ردام  دـید و  رطخرپ  ار  عاضوا  هنمد  دومن ، ربخ  مه  ار  دوخ  ردام  درک و  عمج  ار  تاـناویح 

درک راهظا  دوخ  زا  عافد  رد  ینانخـس  هنمد  تقونآ  دراذگب و  هدنز  ارت  ریـش  هک  تسین  فاصنا  مولعم و  هبرتش  صوصخ  رد  وت  غورد 
يدـب هب  ارم  بوخ  راک  وت  رگا  رت  لداع  وت  زا  یـسک  هچ  تفگ  هنمد  یلو  دراپـسب  تاضق  تواـضق  هب  وا  راـک  هک  درک  هدارا  ریـش  و 

لقن تفگ  تسیچ  ناتساد  نآ  تفگ  ریـش  درک  لیجعت  دوخ  راک  رد  هک  دیـسر  نز  نآ  هب  هک  دیـسر  دهاوخ  نآ  وت  هب  .یهد  باوج 
اب هداد و  بیرف  ار  نز  هک  دوب  وا  یگیاسمه  رد  دساف ، شاقن  یناوج  تشاد و  ابیز  ینز  هک  دوب  یناگرزاب  ریمشک  رهـش  رد  هک  تسا 
نآ هاگره  مزاسیم  گنر  ود  يرداچ  تفگ  دـشاب  يا  هناشن  وت  نم و  نایم  هک  زاـسب  يزیچ  تفگ  وا  هب  نز  درک و  رارق  رب  طاـبترا  وا 

شاقن رتخد  زا  رداچ  دوب ، هدـش  هاگآ  زار  نیا  رب  هک  یمالغ  دـش و  رود  هناخ  زا  دـساف ، شاقن  یتدـم  زا  سپ  اـیب و  نوریب  يدـید  ار 
دـساف شاقن  نآ  يدـمآ و  دوز  ارچ  تفگ  وا  هب  نز  تشگرب  دـساف  شاقن  ناوج  یتقو  درک و  ینار  توهـش  ناگرزاب  نز  اب  هتفرگ و 

، دینش ار  هنمد  زیمآ  اوغا  هدنبیرف و  نانخس  نوچ  ریـش  ردام  یلو  نکن  لیجعت  نم  راک  رد  سپ  .دز  شتآ  ار  رداچ  هدیمهف و  ار  ارجام 
سبح روتسد  ریش  اذل  نکن و  ریخات  هنمد  تازاجم  رد  هک  درک  ضارتعا  ریش  هب  سپ  دیامن  رثا  ریش  رد  وا  هدنبیرف  نانخـس  هک  دیـسرت 

راک نیرتهب  تفگ  وا  شنزرس  زا  سپ  تفر و  وا  تاقالم  هب  یناهنپ  هلیلک  نامز  نیا  رد  تخادنا  نادنز  هب  ار  وا  درک و  رداص  ار  هنمد 
وت هب  منک و  رکف  ادرف  ات  راذگب  تفگ  هنمد  یلو  يوش  یم  كاله  اعطق  عاضوا  نیا  رد  اریز  ینک  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  هک  تسا  نیا 

رادیب و نانآ  نخـس  هب  دوب  سوبحم  هنمد  اب  هک  یـشحو  یناویح  دومن و  تافو  هصغ  زا  تشگرب و  روجنر  هلیلک  سپـس  مهد  باوج 
دوخ هسلج  نآ  رد  هنمد  هداد و  لیکشت  ار  هنمد  همکاحم  هسلج  ریش  داد و  ریـش  هب  ار  ربخ  وا  تفگ و  ریـش  ردام  هب  ار  ارجام  دعب  زور 

هک ره  دیوگن و  نخـس  دراد  ههبـش  کش و  هک  ره  دیوگ و  نخـس  دراد  نیقی  نم  راک  رد  سک  ره  تفگ  دومن و  یفرعم  هانگ  یب  ار 
رهش زا  یکی  رد  تفگ  هنمد  تسا  هنوگچ  نآ  دنتفگ  تاضق  دیـسر ، یعدم  نآ  هب  هک  دسر  نآ  وا  هب  دیامن  كاله  ارم  دنک و  نینچ 

ياعدا دید و  یلاخ  ار  هصرع  ینادان ، صخش  سپ  .دش  فیعض  رایسب  وا  نامشچ  هکنیا  ات  درک  یم  یگدنز  اناد  یکشزپ  قارع  ياه 
نیا رد  دوب  هدـش  رامیب  ندـیئاز  نامز  رد  دوب و  هداد  دوخ  هداز  ردارب  هب  هک  تشاد  يرتخد  رهـش  هاـشداپ  .دومن  یکـشزپ  ملع  شناد 

نامز
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ملع و یعدم  غورد  هب  هک  نآ  دنیبیمن و  بوخ  نم  نامـشچ  تفگ  یلو  تشون  ار  نامرد  هخـسن  وا  دـندرک و  رـضاح  ار  اناد  کشزپ 
دـش و كاله  رتخد  داد و  رتخد  هب  تخاـس و  يرهز  وراد ، ياـجب  سپـس  مزاـس  یم  نم  تفگ  دـش و  رـضاح  دوب  هدـش  بط  شناد 

تفگ هنمد  دش و  كاله  زین  وا  دروخ و  هک  دـنداد  نیغورد  یعدـم  نآ  هب  دوب  هدنـشک  يرهز  هک  وراد  نآ  زا  هک  داد  نامرف  هاشداپ 
یکی دندرب و  نادنز  هب  اددجم  ار  وا  ات  داد  روتسد  یـضاق  سپ  دیناسرن  تکاله  هب  ارم  دوخ  تلاهج  اب  هک  متفگ  ار  ناتـساد  نیا  نم 

ناـمیپ دیـشک و  یهآ  دـش و  نیگمغ  هنمد  داد و  وا  هب  ار  هلیلک  گرم  ربـخ  دـمآ و  هنمد  تاـقالم  هب  هبزور  ماـن  هب  هلیلک  ناتـسود  زا 
دندرک و میـسقتو  هدروآ  ار  جنگ  هبزور  روایب ، ار  جـنگ  نآ  ورب  میا  هدومن  ناهنپ  یجنگ  هلیلک  نم و  تفگ  تسب و  هبزور  اب  یتسود 

ریش ردام  داد و  شرازگ  ریـش  هب  ار  ارجام  تاضق  سیئر  دعب  زور  دناسرب و  وا  هب  ار  رابخا  دشاب و  ریـش  شیپ  هشیمه  هک  درک  هیـصوت 
سپس درک  كرت  ار  ریش  ناوارف ، مشخ  اب  دراذگ و  یمن  قرف  غورد  تقیقح و  نیب  ریش  هک  تفگ  ضارتعا  رد  دش و  علطم  نایرج  زا 

یم یهاوگ  وت  تنایخ  رد  همه  ياـهلد  یلو  دـنتکاس  یگمه  دـنچ  ره  تفگ  وا  هب  تاـضق  سیئر  دـندرب  هاـگ  داد  هب  ار  هنمد  هراـبود 
نانیمطا یهاگآ و  هک  يراک  رد  دهد  یهاوگ  سک  ره  اذل  تسین و  هتـسیاش  نامگ  سدـح و  هیاپ  رب  تواضق  رما  تفگ  هنمد  دـنهد 
هیوراهب مان  هب  ابیز  يرسمه  هک  دوب  ینابزرم  تفگ  هنمد  هنوگچ و  تفگ  یضاق  دیسر ، نادان  نآ  هب  هک  دسر  نآ  وا  هب  درادن  نآ  رد 

هب دیرخ و  یطوط  ود  يدایـص  زا  دش  دیما  ان  نوچ  دـهد و  بیرف  ار  نز  تساوخ  یم  هک  تشاد  بیجن  ان  یمالغ  رگراک و  تشاد و 
دهد خساپ  هک  داد  شزومآ  یمود  هب  و  مدید ) نابزرم  نز  اب  ار  سک  نالف  نم   ) دیوگب یخلب  نابز  هب  هک  داد  شزومآ  نانآ  زا  یکی 

یخلب نانامهم  دندومن  زاغآ  نخس  نایطوط  ینامهم  نیح  رد  دیسر و  نامهیم  وا  يارب  خلب  زا  يزور  سپـس  میوگ ) یمن  یچیه  نم  )
دش رضاح  مه  ثیبخ  مالغ  انثا  نیا  رد  میروخ  یمن  اذغ  یفیثک  هناخ  نینچ  ردام  دنتفگ  هتساخرب و  دندینش  ار  نایطوط  نانخس  نوچ 
وا يارب  نز  دومن و  ار  نز  تکاله  دصق  نابزرم  نامز  نیا  رد  ما و  هدید  ار  نانآ  فالخ  راک  هک  مهد  یم  تداهـش  مه  نم  تفگ  و 
مه يرگید  زیچ  تاملک  نیا  زا  ریغ  یطوط  ود  نیا  هک  نک  لاوئـس  خـلب  یلاـها  زا  طاـیتحا و  رما  نیا  رد  نکن و  هلجع  هک  داد  ماـغیپ 

لقع و مهف و  يور  زا  اهنآ  راتفگ  هتبلا  دـنیوگب  رگید  تاملک  دنتـسناوت  یم  نانآ  رگا  تفگ  سپ  ریخ  دـنداد  باوج  اهنآ  دـنناد  یم 
رکم و نیا  اب  مدرکن  هجوت  نوچ  تشاد  نم  هب  دـب  دـصق  ثیبخ  مالغ  نآ  هک  تفگ  نابزرم  هب  سپ  دوب ، دامتعا  لـباق  ناـنآ  ناـنخس 

هب شزومآ  هلیح و 
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درک و راضحا  تشاد  تسد  رد  يراکـش  يزاب  هک  یلاح  رد  ار  ثیبخ  مالغ  نآ  نابزرم  هاگنآ  دریگب و  ماقتنا  تساوخ  یم  ناـیطوط 
نز هاگنآ  دومن و  روک  ار  وا  نامـشچ  زا  هدومن و  زاورپ  يراکـش  زاـب  ناـمز  نیا  رد  مدـید و  يرآ  تفگ  يدـید  وت  اـیآ  درک  لاوئس 
ریش هب  ار  همکحم  شرازگ  سپس  .دهد  ازس  روطنیا  دهد  تداهـش  هدیدن  راک  هب  هک  ینئاخ  مشچ  هب  هک  تسادخ  لدع  زا  نیا  تفگ 
نم نآ  هناهب  هب  ات  يدینش  یسک  هچ  زا  ار  هنمد  هلیلک و  نیب  زار  نآ  وگب  تفگ  داد و  ناشن  ردام  هب  ار  شرازگ  نآ  ریـش  دنداتـسرف و 
ریش ردام  نامز  نیا  رد  منک  ءاشفا  دهد  هزاجا  وا  رگا  تسا  صخـش  نآ  نم و  نیب  يزار  نیا  تفگ  ردام  سپـس  منک  كاله  ار  هنمد 
نآ دوب و  هدینـش  هنمد  هلیلک و  زا  هک  ار  هچنآ  داد  یهاوگ  دـمآ و  ریـش  روضح  هب  داد و  تیاضر  گنلپ  تفگ و  گـنلپ  هب  ار  ارجاـم 
هک هچنآ  رب  داد  تداهـش  دش و  رـضاح  زین  یـشحو  ناویح  نآ  دش ، شخپ  نخـس  نیا  نوچ  درک  نایب  تاناویح  عمج  رد  ار  تداهش 

، هاوگ ود  نیا  اـب  سپ  دـینکن  لوبق  ییاـهنت  هب  ارم  فرح  دوب  نکمم  اریز  تفگ  یتفگن  لوا  ناـمه  ارچ  دندیـسرپ  وا  زا  دوب و  هدـینش 
راک تبقاع  نیا  دوش و  كاله  یگنشت  یگنسرگ و  زا  ات  دنهدن  بآ  اذغ و  هتسب و  ار  وا  داد  روتسد  ریـش  دش و  یعطق  هنمد  تازاجم 

.دشاب ناراکم 

وهآ تشپ و  كال  شوم و  غالک و  یقوط و  رتوبک  یتسود  باب 

رب نآ  یلاوح  رد  یغالک  دندوب و  رایسب  یچراکش  راکـش و  نآ  رد  هک  تشاد  دوجو  يرازغرم  ریمـشک  نیمزرـس  رد  هک  دنا  هدروآ 
وا دصق  هب  هک  هدیـسرت  سپ  دمآ  یم  تشاد  هنال  نآ  رد  وا  هک  یتخرد  تمـس  هب  هک  دـید  ار  يدایـص  يزور  تشاد و  هناخ  یتخرد 

دـنداتفا و وا  ماد  رد  یگمه  هدـمآ و  دورف  يداـیز  نارتوبک  لاـح  رد  هدرتسگ و  ماد  دایـص  هک  دـید  هدرک و  ربص  هاـگنآ  دـیآ و  یم 
، درادن يرمث  نارتوبک  يدارفنا  شالت  دربب و  ار  یگمه  ات  دیآ  یم  ناباتش  دایـص  هک  دید  یتقو  تشاد  مان  یقوط  هک  نارتوبک  سیئر 

یگمه دندرک و  نینچ  نارتوبک  همه  سپ  دنیآ  رد  زاورپ  هب  هدنک و  دوخ  ياج  زا  ار  ماد  دننزب و  لاب  هرابکی  هب  یگمه  ات  داد  روتسد 
لابند هب  نم  تفگ  دوخ  اب  غالک  دنیامن ، طوقس  هدش و  هتسخ  نانآ  ات  دومن  یم  بیقعت  ار  نانآ  زین  دایـص  هدمآ و  رد  زاورپ  هب  ماد  اب 
یمن فرـصنم  نانآ  بیقعت  زا  شالت  اب  دایـص  هک  دید  یقوط  نامز  نیا  رد  دوش ، یم  هچ  نانآ  راک  تبقاع  رخآ و  منیبب  ات  مورب  نانآ 

ار راک  نیمه  نارتوبک  دنوش و  رود  وا  مشچ  زا  ات  دننک  زاورپ  اه  يدابآ  لگنج و  فرط  هب  ات  داد  روتسد  دوش 
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یکیدزن رد  یگمه  سپس  مراد و  یتسود  یشوم  اب  زاورپ ، لحم  یکیدزن  رد  نم  تفگ  یقوط  تقونآ  دش و  دیما  ان  دایـص  دندرک و 
رارف يارب  خاروس  دص  دوخ  یگدـنز  لحم  رد  دوب و  یکریز  شوهاب و  شوم  اربز  دـندمآ و  دورف  تشاد  مان  اربز  هک  شوم  نآ  هنال 

هنوگنیا ارچ  هک  درک  لاوئـس  دمآ و  نوریب  لیجعت  هب  اربز  هدرک و  ادص  ار  وا  یقوط  نامز  نیا  رد  دوب و  هتخاس  نایچراکـش  تسد  زا 
عورـش شوم  سپ  میداتفا  ماد  هب  یگمه  درک و  روک  ار  اـم  نامـشچ  هدرک و  هولج  مناراـی  نم و  رب  هناد  تفگ  یقوط  يداـتفا  ماد  رد 

نانآ زا  ینک  عورـش  نم  زا  رگا  مسرت  یم  اریز  نک ، زاب  ارم  نارای  ياـپ  دـنب  لوا  تفگ  یقوط  یلو  دـنک  زاـب  ار  یقوط  ماد  لوا  درک 
یگمه درک و  نینچ  اربز  سپـس  دش و  یهاوخن  هتـسخ  يراد  نم  اب  هک  یتسود  قایتشا  هب  ینک  عورـش  نانآ  زا  رگا  یلو  يوش  لفاغ 

امـش اب  مهاوخ  یم  مدـید و  ار  امـش  یتسود  نم  تفگ  دـمآ و  نیئاپ  دـید  ار  یتسود  نیا  نوچ  غالک  دـندومن و  ادـیپ  تاـجن  ماد  زا 
هب نم  تفگ  غـالک  یتـسه و  نم  نمـشد  وت  متـسه و  وت  ياذـغ  نم  هک  تسا  یتـسود  هچ  وت  نم و  نیب  تفگ ، شوم  مشاـب  تسود 
هب ار  وت  یتسود  تفگ  شوم  يریذـپب  یتسود  هب  ارم  وت  ات  دروخ  مهاوخن  اذـغ  چـیه  ینکن  لوبق  رگا  متـسه و  جاـتحم  امـش  یتسود 

دوخ هنال  رد  رب  یلو  دـمآ  نوریب  شوم  هاگنآ  منادان و  لقع و  یب  ینکن  رکف  ات  متفگ  نانخـس  نیا  یلو  مدرک  لوبق  دوخ  ناج  تمیق 
هک رگید  ياـه  غـالک  زا  یلو  مراد  داـمتعا  وت  هب  تفگ  شوم  یـسرت ، یم  نم  زا  اـیآ  ییآ  یمن  رت  وـلج  ارچ  تفگ  غـالک  داتـسیا و 
هب دـمآ و  نوریب  شوـم  داد و  لـماک  ناـنیمطا  وا  هب  غـالک  تقوـنآ  منک و  یم  طاـیتحا  مسرت و  یم  دـننک  هلمح  نم  هب  تسا  نکمم 

تسا و تسود  نم  اب  نآ  رد  هخاب )  ) يا هغابروق  هک  تسا  يرازغرم  اج  نالف  رد  تفگ  غاز )  ) غالک دـندرک ، تاقالم  مه  اـب  یمرگ 
هدومن و لوبق  شوم  نامز  نیا  رد  منیبب و  همدص  تسا  نکمم  تسا و  نایچراکـش  رذگهر  رد  هقطنم  نیا  دایز و  اجنآ  رد  نم  ياذغ 

غاز تفر  ورف  بآ  ریز  رد  دیـسرت و  دـید  رود  زا  ار  ناـنآ  هغاـبروق  نوچ  دـندومن و  زاورپ  رازغرم  تمـس  هب  هتفرگ  شوم  مد  غـالک 
درک فیرعت  هغاـبروق  يارب  رخآ  اـت  لوا  زا  ار  ارجاـم  غـالک  تقونآ  درک و  ادـص  ار  هغاـبروق  هداد و  رارق  نیمز  هب  ار  شوم  غـالک ) )
هدرک لزنم  يدهاز  هناخ  رد  دوب و  تورام  رهش  نم  دلوت  لحم  تفگ  شوم  وگب ، ام  هب  ار  دوخ  ناتـساد  زین  وت  تفگ  شوم  هب  سپس 

نم داد و  یم  رارق  ماش  يارب  ار  یقباـم  دروخ و  یم  ار  یتمـسق  وا  دـندروآ  یم  اذـغ  وا  يارب  نادـیرم  تشادـن  رـسمه  دـهاز  مدوب و 
نم رـش  زا  ات  درک  شالت  تسناوت  یم  ات  دهاز  مداد  یم  اه  شوم  ریاس  هب  ار  یقبام  مدروخ و  یم  متـسناوت  یم  ات  هدش و  هدش  جراخ 

یبش ات  دش  یمن  قفوم  یلو  دوش  صالخ 
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شوم نآ  يادص  زا  ات  دیبوک  یم  مه  رب  ار  اه  تسد  هظحل  دنچ  ره  دهاز  دش و  ماش  عقوم  دـمآ و  يا  هبرجت  اب  اناد و  نامهم  وا  يارب 
همه اه  شوم  نایم  رد  دیسرپ  نامهم  درک  فیرعت  ار  ناتساد  دهاز  ینک  یم  هرخسم  ارم  تفگ  دش و  تحاران  نامهم  دننک و  رارف  اه 

تیاکح دراد و  یتلع  رما  نیا  تفگ  نامهم  سپـس  تسا  رتروسج  همه  زا  تشاد ) نم  هب  هراشا   ) اهنآ زا  یکی  هن  تفگ  دـنتلاح  کی 
ماش نوچ  مدش  دراو  ناتسود  زا  یکی  هناخ  هب  اه  رهـش  زا  یکی  رد  یبش   ) تفگ تسیچ  نآ  تفگ  دهاز  تسا ، درم  نآ  تیاکح  نآ 

هک مدینش  دیسر  یم  نم  هب  هک  نانآ  يوگتفگ  يادص  شرسمه ، نابزیم و  هاگیاج  زا  نم  دندروآ و  باوخ  سابل  نم  يارب  میدروخ 
سپ میروخب  میرادن  اذغ  دوخام  تفگ  نز  مهد  بیترت  ینامهم  مزیزع  تسود  رطاخ  هب  مهاوخ  یم  ادرف  هک  تفگ  شرسمه  هب  درم 

نامیشپ راکعمط  گرگ  نآ  دننام  هن  رگا  دش  مهاوخن  نامیشپ  مشاب  هتـشاد  ینامهم  قیفوت  رگا  تفگ  درم  یهد ، یم  ینامهم  روطچ 
هب ار  نآ  درک و  راکـش  ییوهآ  هتفر و  راکـش  هب  يدایـص  يزور  هک  دـنا  هدروآ  تفگ  تسیچ  نآ  ناتـساد  دیـسرپ  نز  دـش ، مهاوخ 
ود ره  دروخرب  نیا  رثا  رد  هک  درک  هلمح  وا  هب  زین  كوخ  تخادنا و  يریت  دومن و  دروخرب  یکوخ  هب  هار  رد  هک  درب  یم  هناخ  يوس 

هریخذ زور  نونکا  تفگ  دوخ  اب  هدید  ار  وهآ  كوخ و  و  دایـص ، هشال  هس  دیـسر و  اهنآ  هب  هنـسرگ  یگرگ  تقونآ  دندش و  كاله 
هز ندروخ  هب  نوچ  میاـمن و  هریخذ  اداـبم  زور  يارب  ار  هیقب  مربرـس و  هب  تسا  یکاروـخ  هک  ناـمک  هز  اـب  زورما  تسا  رتـهب  تسا و 

دـجنک و يردـق  هناخ  رد  ییوگ  یم  تسار  تفگ  نز  سپـس  درک  كاله  ار  وا  داتفا و  وا  ندرگ  رد  ناـمک  هز  دـش  لوغـشم  ناـمک 
ار درم  دـنروخن و  ار  نآ  ناگدـنرپ  ات  شاب  بظاوم  نیـشنب و  تفگ  ار  رهوش  داهن و  باتفآ  رد  هتخپ و  ار  دـجنک  سپـس  تسا  جـنرب 

رازاـب رد  نازرا  تمیق  هب  ار  اذـغ  هدرک و  ادـیپ  تهارک  اذـغ  نآ  زا  نز  دروخ و  یم  نآ  زا  یگـس  درک و  لـفاغ  یناـبهگن  زا  باوـخ 
یم تراـسج  نینچ  یتلع  هب  ییوگ  یم  وت  هک  روسج  شوم  نیا  هک  مریگ  یم  هجیتـن  نم  سپ  مدوب ، دـهاش  رازاـب  رد  نم  تخورف و 

تسج و نآ  يداش  زا  مدیطلغ و  یم  نآ  يور  رب  متـشاد و  الط  رانید  رازه  نآ  رد  نم  هک  ار  یخاروس  هتـشادرب  يربت  سپـس  دیامن ،
نم هک  دش  ثعاب  رما  نیا  اذل  دمآ و  دهاوخن  شوم  نآ  رگید  تفگ  دهاز  هب  تفای و  تسد  جنگ  نآ  هب  تفاکش و  ار  مدرک  یم  زیخ 
دوخ مهس  درک ، میـسقت  دهاز  دوخ و  نیب  نامهم  ار  جنگ  نآ  نوچ  دنیامن و  كرت  ارم  همه  موش و  ریقح  راوخ و  اه  شوم  هیقب  شیپ 

وا هک  متفر  نآ  تمس  هب  دیباوخ  نامهم  نوچ  مریگب  سپ  ار  نآ  زا  يرادقم  هک  مدرک  عمط  نم  داهن و  دوخ  رس  ریز  يا  هسیک  رد  ار 
ناهگان
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دوب و رظتنم  نامهم  مدمآ و  نوریب  هرابود  یتدم  زا  سپ  مدناسر و  خاروس  هب  ار  مدوخ  یتخـس  اب  نم  دز و  ارم  بوچ  اب  دش و  رادـیب 
اهالب نیا  هب  عمط  رثا  رد  هک  متسناد  مداد و  تاجن  ار  دوخ  دایز  تقشم  اب  یلو  مدمآ  رد  ياپ  زا  هک  دیبوک  نم  قرف  هب  یبوچ  اددجم 

زا هک  نیا  رطاخ  هب  نم  دش و  غالک  يامنهار  وا  هب  تبحم  هک  تشاد  یتسود  نم  اب  يرتوبک  متفر و  ارجص  هب  راچان  هب  مدش و  راچد 
دروخ و یبآ  دوب  ناسرت  وهآ  دندش  ناهنپ  مادک  ره  دمآ  ناود  ناود  ییوهآ  ماگنه  نیمه  رد  متفریذـپ  ار  وا  یتسود  میآ  رد  ییاهنت 
وا دندرک  لاوئـس  ار  تلع  وهآ  زا  دـندمآ و  نوریب  شوم  هغابروق و  درک  ادـص  سپـس  دـید  ار  یـسک  تفر  نامـسآ  هب  غالک  داتـسیا 
ام یتسود  زا  شاب و  ام  اب  درادن  دوجو  يدایص  اجنیا  تفگ  هغابروق  سپس  تسا  دایص  مدرب  نامگ  مدید و  ار  یـصخش  زورما  تفگ 

دماین وهآ  یلو  دـندش  عمج  هغابروق  شوم و  غاز و  يزور  دـندومن  یم  یط  يداش  هب  ار  يراگزور  عمج  نیا  سپـس  وش ، دـنم  هرهب 
یم لح  وت  تسد  هب  لکـشم  دنتفگ  شوم  هب  هغابروق  غاز و  تقونآ  دید و  دنب  رد  ار  وهآ  دمآ و  رد  وجتـسج  هب  غاز  دندش و  نارگن 

وت زا  مدرواین  تقاط  تفگ  يدـمآ  ارچ  وت  تفگ  وهآ  دیـسر ، زین  هغابروق  لاح  رد  دـیناسر و  وهآ  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  شوم  دوش 
شوم درک و  رارف  وهآ  درک و  هراپ  ار  ماد  ياپ  دنب  تعرس  هب  شوم  دمآ ، رود  زا  دایص  هک  دوب  هدشن  مامت  هغابروق  نخـس  مشاب  رود 

داد و رارق  دوخ  يوزاب  يور  هتسب  مکحم  هتفرگ  ار  هغابروق  اذل  دیدن و  ار  یسک  دایص  درک و  زاورپ  مه  غالک  تفر و  خاروس  هب  مه 
وا کیدزن  ناگنل  گنل  ریگب و  راکب  يا  هلیح  وت  تفگ  وهآ  هب  شوم  تسوت  تسد  رد  راک  هراچ  زاب  هک  دنتفگ  شوم  هب  وهآ  غاز و 

دایص نوچ  دندرک  نینچ  سپس  منک  زاب  ار  هغابروق  ياه  دنب  نم  ات  نک  ناور  دوخ  لابند  هب  ار  وا  دنک و  بیقعت  ار  وت  وا  ات  وش  رهاظ 
تقونآ دشاب و  نیطایـش  نارگوداج و  نیمزرـس  اجنیا  دیاش  تفگ  دیـسرت و  تقونآ  دـید و  هدـش  هراپ  ار  هغابروق  ياه  دـنب  تشگرب 

همه ات  مدروآ  ار  لاثم  نیا  نم  هک  شاب  هاگآ  سپ  دندرک  يرپس  یبوخ  هب  ار  راگزور  هتشگرب و  تمالس  هب  یگمه  اهنآ  درک و  رارف 
.دننادب ار  تبحم  یتسود و  ردق 

( غاز  ) غالک دغج و  باب 

نایب ار  اه  ینمـشد  ناتـساد  وت  لاح  هک  مدینـش  ار  ناتـسود  ناتـساد  تفگ  یبهذم  دنمـشناد  ربهر  ینعی  نمهرب  هب  هاشداپ  ینعی  يار 
هک دنا  هدروآ  تفگ  تسا  مادک  نآ  تفگ  ونشب  ار  غالک  دغج و  ناتساد  سپ  تفگ  نمه  رب  نک ،
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یم تعاـطا  وا  زا  همه  هک  دوب  یغـالک  ناـنآ  هاـشداپ  دنتـشاد ، لزنم  غـالک  نارازه  نآ  رد  هک  دوب  گرزب  یتخرد  دـنلب ، یهوک  رد 
هدز و نوخیبش  نانآ  هب  اه  دغج  هاشداپ  یبش  دندرک و  یم  یگدنز  دندوب  نانآ  نانمـشد  هک  اه  دـغج  نانآ  یگیاسمه  رد  دـندرک و 

هلمح ام  رب  هدومن و  ییاسانـش  ار  ام  هاگیاپ  ام  نانمـشد  تفگ  هداد  لیکـشت  هسلج  اهغالک  هاـشداپ  سپـس  دـندرک و  يداـیز  راتـشک 
، دـندوب روهـشم  شناد  هب  غاز  جـنپ  ناغاز  نایم  رد  تسیچ  رد  راک  هراچ  سپ  دـنروآ  یم  موجه  زین  رگید  راب  کی  امتح  دـندومن و 
ار حالص  نم  تفگ  یموس  منیب و  یم  گنج  هب  ار  راک  حالـص  تفگ  يرگید  مینک ، كرت  ار  اجنیا  یتسیاب  تفگ  اهنآ  زا  یکی  سپ 

یجارخ جاب و  اهنآ  هب  ام  هک  دنتسه  یضار  حلص  هب  ایآ  هک  مینک  وجتسج  ار  نمـشد  لاح  میتسرفب و  یناسوساج  هک  منیب  یم  نیا  رب 
میهد و جارخ  جاب و  نانآ  هب  ات  تسا  رتهب  نطو  كرت  رفـس و  تفگ  مراهچ  غاز  دوش  رارق  رب  حلـص  مینک و  یـضار  ار  اهنآ  میهدب و 
هب گنج  تفگ  ینک  یم  رایتخا  ار  هچ  وت  نطو  كرت  حلص و  گنج و  نیب  تفگ  مجنپ  غاز  هب  هاشداپ  .مییامن  لیلذ  راوخ و  ار  دوخ 

ار باوج  رگید  تمسق  عمج و  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  یهاوخ  یم  باوج  نم  زا  نوچ  دنتـسه و  رت  يوق  ام  زا  اهنآ  اریز  تسین  حالص 
هب هاشداپ  نامز  نیا  رد  .مهد  یم  تولخ  رد  ار  باوج  یقاـب  تسا و  يراوخ  تلذ و  رب  لـیلد  جارخ  جاـب و  اریز  مهد  یم  تولخ  رد 

تلع اریز  تسا ، هدوب  هچ  نانآ  ام و  ینمـشد  تلع  هک  ینادـب  تسیاب  لوا  تفگ  غاز  درک  یلاـخ  وا  يارب  ار  سلجم  تفر و  يراـنک 
دـش رارق  دندمآ و  درگ  مه  رود  هب  ناغرم  زا  یتعامج  تفگ  هنوگچ  دیـسرپ  دـش  يراج  یغاز  نابز  رب  هک  دوب  یمالک  عقاو  رد  نآ 

دب تشز و  غرم  نیا  هک  دنا  هدش  كاله  رادمان  ناغرم  یمامت  رگم  تفگ  دش و  ادیپ  رود  زا  یغاز  دـنیامن  دوخ  هاشداپ  ار  دـغج  هک 
راک ات  دییامن  لمع  شوگرخ  نآ  لثم  تفگ  همادا  رد  تفگ و  رایـسب  مالک  هنوگ  نیا  زا  دـینک و  دوخ  هاشداپ  دـیهاوخ  یم  ار  لکش 

کـشخ همه  اه  همـشچ  دش و  ناراب  یطحق  اهلیف ، نیمزرـس  رد  ناراگزور  زا  یـضعب  رد  تفگ  هنوگچ ، دنتفگ  ددرگ ، حالـصا  امش 
تشاد و نایاپ  یب  بآ  هک  درک  تیاده  رمق  مانب  يا  همشچ  تمس  هب  ار  نانآ  اهلیف  هاشداپ  سپ  دندیلان  یگنشت  زا  همه  اهلیف  دندش و 
زا يرایـسب  هیـضق  نیا  رد  دوب و  اـه  شوگرخ  نیمزرـس  رد  همـشچ  نیا  دـندش و  باریـس  دـندروخ و  بآ  همـشچ  نآ  زا  اـهلیف  همه 

هاشداپ دـندش و  راتـساوخ  ار  راک  هراـچ  هتفر و  اـه  شوگرخ  هاـشداپ  دزن  یگمه  ناـمز  نیا  رد  دـندش ، اـهلیف  لاـمیاپ  اـه  شوگرخ 
تفگ تفر و  شیپ  زوریپ  مان  هب  اناد  ياه  شوگرخ  نیا  زا  یکی  دـیامن  تروشم  اهنآ  نایاناد  اب  اـت  داد  بیترت  يا  هسلج  اهـشوگرخ 

نانآ دزن  هدنیامن  ناونع  هب  ارم  هاشداپ  رگا 
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رارق يدـنلب  يالاب  رب  دیـسر و  اهلیف  هاگیاج  هب  دوب  لـماک  هاـم  هک  یبش  رد  سپ  مناـسرب ، ماـجنا  هب  هطبار  نیا  رد  ار  یتمدـخ  دتـسرف 
رورغم دوخ  تردق  زا  دیوگ  یم  هام  تفگ  تسیچ  وت  تلاسر  هک  دیسرپ  اهلیف  هاشداپ  متسه و  هام  هداتسرف  نم  دروآ  رب  دایرف  هتفرگ 

نم دیتفر  نیمزرس  نیا  زا  نامز  نیا  رد  رگا  دیدرک و  بارخ  ار  همشچ  تسا و  نم  مان  هب  هک  دیا  هدرک  يا  همشچ  دصق  امـش  دیـشابن 
رد نونکا  نم  هک  ایب  يراد  کش  رگا  میامن و  یم  كاله  یتخـس  هب  هدـنک و  ار  امـش  نامـشچ  هدـمآ و  الا  مرادـن و  يراک  امـش  اـب 
بآ يردق  هک  دمآ  ادص  سپس  دید  همشچ  رد  ار  هام  ییانشور  درک و  تکرح  همشچ  تمس  هب  اهلیف  هاشداپ  سپس  مرـضاح  همـشچ 
ادـن سپـس  دـمآ  رد  شبنج  هب  بآ  دز  بآ  هب  دوخ  موطرخ  نوچ  اهلیف  هاشداپ  سپ  نک  هدجـس  وشب و  دوخ  يور  ریگب و  موطرخ  هب 

ره درک و  عفد  ار  نانمـشد  تسیاب  یکریز  اب  دـینادب  ات  متفگ  ار  ناتـساد  نیا  نم  .دـییاین و  اجنیا  رگید  نک و  تعاـطا  دوز  هک  دـمآ 
تسا هنوگچ  دندیسرپ  ناغرم  سپـس  دیـسر  شوگرخ  جارد و  نآ  هب  هک  دسر  نآ  وا  هب  دوش  التبم  دنمتردق  راکم و  هاشداپ  هب  سک 

هدش كاله  مدرک  روصت  نم  تشاد و  ینالوط  یتبیغ  وا  دوب و  رارق  رب  یتسود  ام  نایم  تشاد و  یگیاسمه  نم  اب  یجارد  تفگ  غاز 
هدش و تحاران  شوگرخ  ندید  زا  تشگرب و  جارد  هکنیا  ات  متشادن  يراک  نم  درک و  لزنم  وا  هنال  رد  یشوگرخ  دعب  یتدم  تسا ،

رایـسب هک  دـشاب  يا  هبرگ  هدـهع  رب  تواـضق  تفگ  جارد  نک  تباـث  يراد  یقح  رگا  تفگ  شوگرخ  تسا  نم  هاـگیاج  نیا  تفگ 
ناور دباع  هبرگ  تمـس  هب  ود  ره  سپ  تسین  رت  لداع  وا  زا  دنک و  یم  يرپس  تدابع  هب  ار  دوخ  تاقوا  هشیمه  تسا و  دهاز  دباع و 

، زامن زا  دعب  اهنآ  دـش و  بجعت  رد  تدابع  نآ  زا  شوگرخ  هک  يا  هنوگ  هب  داتـسیا  زامن  هب  تعرـس  هب  دـید  ار  نانآ  ات  هبرگ  دـندش 
نانآ دیئوگب و  دـنلب  نخـس  دـییایب و  رت  کیدزن  امـش  ما  هدـش  ریپ  نم  تفگ  هبرگ  دـندرک و  فیرعت  دـباع  هبرگ  هب  ار  دوخ  ناتـساد 

ار اهنآ  ود  ره  هظحل  کی  رد  سپـس  دـندش  رطاخ  هدوسآ  الماک  هکنیا  ات  تفگ  یم  نخـس  یناـبرهم  هب  ناـشیا  اـب  وا  هدـمآ و  رتولج 
مامت یتحاران  اب  دغج  دندش و  فرصنم  دنتـشاذگ و  رانک  هب  ار  دغج  یهاشداپ  یگمه  ناغرم  نامز  نیا  رد  درک و  كاله  تفرگ و 

هک درک  رکف  غاز  دوب و  دـهاوخ  راد  همادا  ینمـشد  نیا  تفرگ و  رارق  نم  لد  رد  وت  هنیک  يدومن و  رطاخ  هدرزآ  ارم  تفگ  غالک  هب 
نادـغج ناغاز و  ینمـشد  تامدـقم  رما  نیا  سپ  مدرک  داجیا  كانرطخ  نانمـشد  دوخ  ناعون  مه  دوخ و  يارب  مدرک و  یناداـن  ارچ 
هکنانچ مینک  ادـیپ  تاـجن  يا  هلیح  اـب  اـت  مراد  دـیما  تفگ  غـالک  ناـمز  نیا  سپ  نک  يریبدـت  لاـح  تفگ  اـهغالک  هاـشداپ  تسا ،

دنفسوگ بحاص  رکم  هب  یهورگ 
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بیرف اب  ات  دنتساوخ  نانزهار  زا  یهورگ  هار  رد  دیرخ و  يدنفـسوگ  ینابرق  تهج  زا  يدهاز  تفگ :  هنوگچ  دیـسرپ  هاشداپ  دندش ،
راکش هب  امتح  تفگ  يرگید  يرب  یم  اجک  ار  گس  نیا  خیش  يا  تفگ  دمآ و  اهنآ  زا  یکی  دنروآ ، رد  دهاز  گنچ  زا  ار  دنفسوگ 

داتفا و دـهاز  لد  رد  یکـش  سپ  درب و ،............  یم  رـس  هب  اه  گس  اب  لـمع  رد  یلو  تسا  دـهاز  ارهاـظ  تفگ  یموس  دور و  یم 
سپ دـندومن ، بحاصت  ار  دنفـسوگ  نآ  نانزهار  هدرک و  اـهر  ار  دنفـسوگ  ناـمز  نیا  رد  هدرک و  وداـج  ارم  هدنـشورف  دـیاش  تفگ 

ریز رد  دـنیامن و  دولآ  نوخ  دـننزب و  ارم  هک  دـهد  روتـسد  دـیامن و  بضغ  نم  هب  عمج  روضح  رد  هاشداپ  هک  منیب  یم  نانچ  حالص 
نآ .میامن  هاگآ  ار  نانآ  دوخ  رکم  جـیاتن  زا  نم  ات  دـنریگ  رارق  عضوم  نالف  هب  دـنورب و  رکـشل  یمامت  اب  هاشداپ  دـنزادنیب و  تخرد 
هتفر وا  يوس  هب  دنداد و  اه  دغج  هاشداپ  هب  ربخ  درک ، یم  هلان  هک  ار  غالک  نآ  رگم  دندرکن  ادیپ  ار  اهغالک  دندمآ و  اه  دـغج  بش 

هاشداپ ریزو  غاز  نیا  تفگ  اه  دـغج  هاشداپ  تفگ  ار  دوخ  ردـپ  مان  دوخ و  مان  وا  دـنتفر  اـجک  رگید  ياـهغالک  یتسیک و  وت  دـتفگ 
هاشداپ هب  نم  بش ، نآ  رد  امـش  هلمح  زا  دـعب  تفگ  وا  دـندرک  لاوئـس  وا  زا  تسا ، هداتفا  یقافتا  هچ  دوش  مولعم  دـیاب  تسا  ناـغاز 

رارف اه  رهـش  هب  الا  مینک و  تعاطا  اهنآ  زا  میئآ و  رد  حلـص  رد  زا  اهنآ  اب  یتسیاب  ام  تسا و  دایز  اه  دغج  تردق  هک  متفگ  اه  غالک 
هاشداپ دنتسه ، امش  اب  گنج  رکف  رد  منک  یم  رکف  مه  نالا  دندروآ و  نم  رس  هب  ار  الب  نیا  هدومن و  مهتم  تنایخ  هب  ارم  اهنآ  میئامن 

وت رظن  تفگ  رگید  ریزو  هب  ینک و  كاله  ار  وا  تعرـس  هب  یتسیاب  تفگ  وا  تسیچ  وت  رظن  تفگ  دوخ  ناریزو  زا  یکی  اب  اه  دـغج 
رب ار  مدرم  روـما ، زا  یـضعب  هک  ییاـمن  ناـسحا  وا  هب  هک  مراد  رظن  هکلب  مهد  یمن  يرظن  وا  نتـشک  اـب  هـطبار  رد  تـفگ  وا  تـسیچ 

يرـسمه یناگرزاب  تفگ  هنوگچ  دیـسرپ  هاشداپ  درک  نابرهم  رهوش  هب  ار  ناگرزاب  نز  دزد ، نآ  هک  نانچنآ  دـیامن  نابرهم  نمـشد 
ناگرزاب تفرگ و  شوغآ  رد  ار  دوخ  رهوش  دزد ، سرت  زا  نز  دـمآ و  اهنآ  هناـخ  هب  يدزد  یبش  درک و  یمن  هجوت  وا  هب  هک  تشاد 

رظن تفگ  موس  ریزو  هب  کلم  هاگنآ  دش ، نابرهم  نم  هب  مرـسمه  وت  تکرب  هب  هک  ربب  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ  دزد  هب  دش و  رادـیب 
میئامن يریگ  هرهب  هتخادـنا و  فـالتخا  نانمـشد  فص  نیب  وا  قیرط  زا  هتـشاذگ و  هدـنز  ار  وا  هک  مراد  نآ  رب  رظن  تفگ  تسیچ  وت 

هتفرگ يواگ  دوخ  دیرم  زا  يدهاز  تفگ  هنوگچ ، تفگ  هاشداپ  دمآ ، دوجوب  فالتخا  دهاز  درم  ناطیش و  دزد و  نآ  نیب  هکنانچنآ 
اب هدمآ  رد  یمدآ  تروص  هب  ناطیش  سپ  دیامن ، تقرـس  ار  واگ  ات  دش  هارمه  اهنآ  اب  دید و  ار  اهنآ  يدزد  درب ، یم  هناخ  يوس  هب  و 

وت دیسرپ  وا  زا  دزد  دش و  هارمه  دهاز 
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مدزد و نم  تفگ  یتسیک  وت  درک  لاوئس  مشکب و  ار  وا  بسانم  یتصرف  رد  ات  مور  یم  دهاز  لابندب  متسه  ناطیش  نم  تفگ  یتسیک 
نم لوا  راذـگب  تفگ  دزد  هب  ناطیـش  ، تفر باوخ  هب  دـهاز  دـش و  بش  سپ  مدزدـب ، ار  دـهاز  واگ  بسانم  یتصرف  رد  مهاوخ  یم 
الاب ود  نآ  يوعد  هلداجم و  شکب و  ار  دهاز  وت  دعب  مربب  ار  واگ  نم  راذـگب  لوا  هن  تفگ  دزد  ربب ، ار  واگ  وت  دـعب  مشکب  ار  دـهاز 
دهاز .دربب  ار  واگ  دهاوخ  یم  دزد  دهاز  يا  دز  دایرف  مه  ناطیـش  دشکب و  ارت  دهاوخ  یم  ناطیـش  دهاز  يا  دز  دایرف  دزد  تفرگ و 

ار وا  بیرف  دیـشکب و  ار  وا  هک  درک  دـیکات  هراـبود  لوا  ریزو  سپ  دـندرک  رارف  ود  نآ  دـندش و  عمج  مدرم  دـش و  رادـیب  باوخ  زا 
يا هیاسمه  تشاد و  يدب  نز  يراجن  تفگ  هنوگچ  تفگ  هاشداپ  دروخ ، ار  راکبان  نز  بیرف  هک  دیـشابن  راجن  نآ  دننام  دیروخن و 
نآ نوچ  دـش  ناهنپ  هناخ  رد  تقونآ  مراد و  رفـس  دـصق  تفگ  دوخ  نز  هب  وا  ودـنداد  ربخ  راجن  هب  يا  هدـع  تشاد و  رظن  وا  هب  هک 
هب تفگ  راکبان  نآ  هب  نز  هلصاف  الب  سپ  دید  دوب  هدش  یفخم  يا  هشوگ  رد  هک  ار  شرهوش  ياپ  ناهگان  نز  دمآ ، راکب  ان  هیاسمه 

يارب ار  وت  تفگ  دنلب  يادـص  هب  نز  درک  نایب  ار  ترابع  نیا  وا  یتقو  ار و  دوخ  رهوش  ای  يراد  تسود  رتشیب  ارم  وگب  دـنلب  يادـص 
دزن یفرح  هدروخ و  ار  نز  رکم  بیرف  راجن  ناـمز  نیا  رد  تسین و  رت  زیزع  نم  دزن  مرهوش  زا  سکچیه  یلو  مهاوخ  یم  ینارـسوه 

لقادح هک  درک  دیکات  ریزو  نامه  زاب  دنربب و  مارتحا  اب  ار  وا  هک  داد  روتسد  درکن و  انتعا  وا  فرح  هب  اه  دغج  هاشداپ  دش ، حبـص  ات 
هب يزور  هکنآ  ات  دش  یم  رت  زیزع  نانآ  دزن  زور  ره  درکن و  هجوت  یـسک  یلو  دیاین  شیپ  يرطخ  هک  دینک  راتفر  نانمـشد  لثم  وا  اب 
ارم ات  هدب  روتـسد  هاشداپ ، يا  سپ  مریگب  ماقتنا  مهاوخ  یم  نم  درک و  لیلذ  راوخ و  ارم  اه  غالک  هاشداپ  هک  تفگ  اه  دـغج  هاشداپ 

مریگب و اه  غالک  هاشداپ  زا  ار  دوخ  ماقتنا  مناوتب  ات  دنادرگب  دغج  ارم  دنوادخ  ات  مینک  اعد  دیسر  نم  رب  شتآ  هک  هاگنآ  دننازوسب و 
روظنامه ددرگ  یمن  رب  اهغالک  زا  وا  تبحم  دنک و  یمن  رییغت  وا  تاذ  هاگچیه  تفگ  تشاد  وا  تکاله  هب  رظن  هشیمه  هک  ریزو  نآ 

راـنک رب  دـش  یم  باجتـسم  وا  ياـعد  هک  يدـهاز  تفگ  هنوـگچ  تفگ  هاـشداپ  تشاد ، لـیامت  دوـخ  سنج  مه  هـب  شوـم  نآ  هـک 
ات درک  اعد  درب و  هناخ  هب  ار  وا  دهاز  داد ، رارق  وا  دزن  ار  یـشوم  تسا  يراکـش  هدنرپ  یعون  هک  نغز  کی  دوب  هتـسشن  يا  هناخدور 

يرهوش تفگ  رتخد  منک  باختنا  رهوش  ناونع  هب  تیارب  ات  وگب  یهاوخ  یم  هک  یفنـص  ره  زا  نونکا  تفگ  دهاز  دـش  ابیز  يرتخد 
تسا ربا  رت  يوق  نم  زا  تفگ  باتفآ  مروآ و  یم  رد  وت  يرسمه  هب  ار  وا  تفگ  باتفآ  هب  دهاز  سپس  تکوش  اب  يوق و  مهاوخ  یم 

ارم يور  هک 
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يوق نم  زا  تفگ  هوک  تسا و  هوک  رت  يوق  نم  زا  تفگ  داب  تسا و  داب  رت  يوق  نم  زا  تفگ  ربا  تفگ و  ربا  هب  دهاز  دـناشوپ و  یم 
يرآ تفگ  رتخد  هاگنآ  مهد و  ماـجنا  مناوت  یمن  يراـک  نم  دـنک و  یم  يا  هناـخ  نم  لد  رد  دفاکـش و  یم  ارم  هک  تسا ، شوم  رت 
رتخد تقونآ  دـشاب و  نم  سنج  زا  تسیاـب  نم  تفج  تفگ  شوم  داد  ناـشن  شوم  هب  ار  رتـخد  دـهاز  تسا  شوم  نیمه  نم  رهوش 

وا ياهف  رح  هب  یهجوت  چیه  اه  دغج  هاشداپ  یلو  تفر  دش و  شوم  رتخد  درک و  اعد  دـهاز  موش و  شوم  مه  نم  هک  نک  اعد  تفگ 
رب هکنآ  ات  درک  یم  کـیدزن  اـهنآ  هب  ار  دوخ  درک و  یم  فیرعت  بیرغ  بیجع و  ياـه  تیاـکح  اـهنآ  يارب  زور  ره  غـالک  درکن و 

نالف رد  اه  دـغج  یمامت  تفگ  تشگرب و  اه  غالک  هاشداپ  دزن  درک و  زاورپ  یناهگان  روطب  يزور  دـش و  هاگآ  اهنآ  رارـسا  یماـمت 
رد مزیه  يرادقم  ات  دهد  روتسد  هاشداپ  تسا  رایسب  مزیه  یکیدزن  نآ  رد  دنوش و  یم  عمج  يراغ  رد  یگمه  اهزور  دننکاس و  هوک 

دنهد روتـسد  هاشداپ  مهد و  یم  رارق  مزیه  ریز  هدروآ و  شتآ  يرادقم  نم  دـشاب  شتآ  هقطنم  ناناپوچ  دزن  دـنهد و  رارق  راغ  هناهد 
زا دـنراغ  لخاد  رد  هک  نانآ  دزوسب و  دـیایب  نوریب  هک  يدـغج  ره  ات  دـننک  دایز  ار  شتآ  دوخ  رپ  لاب و  داب  تکرح  اب  اه  غـالک  اـت 
نآ نیب  رد  ایآ  تفگ  اه  غالک  هاشداپ  دـندش  دوبان  اه  دـغج  همه  لمع  نیا  اب  دـندرب و  راـکب  ار  هلیح  نیا  سپ  .دـنریمب  دود  تدـش 

رکف اهنآ  یلو  درک  یم  دیکات  نم  نتـشک  هب  هشیمه  هک  دوب  يدغج  نامه  وا  ارچ و  تفگ  غالک  دش ، یمن  ادیپ  ییاناد  چیه  اه  دغج 
هلیح دوب  نم  اب  یلقع  كدنا  متـشاد و  یتلزنم  دوخ  موق  رد  هک  نم  يوس  زا  دیاش  هک  دندرکن  رکف  ردقنیا  دـندرک و  یمن  لوبق  ار  وا 
یم تعاطا  ار  نانمـشد  هک  يدرک  لوبق  ار  تخـس  یتمحز  تفگ  هاشداپ  دندرکن ، ناهنپ  نم  زا  دوخ  رارـسا  دـشاب و  نم  راک  رد  يا 

تفگ هاـشداپ  دـمآ  رد  هغاـبروق  تمدـخ  هب  راـم  هکناـنچنآ  دـناسرب  دوصقم  هب  ارم  اـت  دوب  یلیلد  هب  لـمع  نآ  تفگ  غـالک  يدرک ،
هتفر همشچ  هشوگ  هب  درب و  راکب  يا  هلیح  راچان  هب  دوبن  راکش  هب  رداق  رگید  درک و  رثا  يرام  رد  يریپ  هک  دنا  هدروآ  تفگ  هنوگچ 

هغابروق داد و  ناشن  كانهودـنا  ار  دوخ  سپ  درک ، یم  یگدـنز  نآ  رد  اه  هغابروق  هاشداپ  هدوب و  ناوارف  ياـه  هغاـبروق  نآ  رد  هک 
رگا هدـش و  مارح  نم  رب  هغابروق  ندروخ  هک  تسیک  رت  تخب  دـب  نم  زا  تفگ  یتسه  نیگمغ  ردـقنیا  ارچ  وت  درک  لاوئـس  وا  زا  يا 

رام زا  هاشداپ  داد و  ربخ  دوخ  هاشداپ  هب  هتفر  هغابروق  نآ  مروخب  هک  دـسر  هچ  ات  منک  يرادـهگن  مناوت  یمن  مریگب  ار  اـهنآ  زا  یکی 
دهاز هناخ  هب  نم  تخادـنا  يدـهاز  هناخ  هب  ار  دوخ  وا  مدرک  يا  هغاـبروق  ندروخ  دـصق  تفگ  يدـش  هنوگنیا  ارچ  هک  درک  لاوئس 

ارم دهاز  دش  كاله  نم  شین  رثا  رب  دهاز  سپس  مدش و  دراو 
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يور زا  هکنآ  رگم  يروخب  ار  يا  هغاـبروق  یناوتن  يوـش و  اـه  هغاـبروق  هاـشداپ  بکرم  هدـش  لـیلذ  اـت  مراودـیما  تفگ  درک  نیرفن 
موش یضار  مکح  هب  نم  دنیشنب و  نم  رس  رب  هاشداپ  ات  مدمآ  امش  شیپ  نم  رـضاح  لاح  رد  دهدب و  وت  هب  اه  هغابروق  هاشداپ  محرت ،
نوچ دومن  یم  تاهابم  رخف و  همه  رب  هیـضق  نیا  هب  تسـشن و  یم  رام  رـس  رب  هدـش  لاحـشوخ  ینعم  نیا  زا  اه  هغابروق  هاـشداپ  سپ 

ود هنازور  وا  ياذغ  يارب  اه  هغابروق  هاشداپ  منک و  تمدخ  منامب و  هدنز  ات  هدب  ییاذغ  ارم  هاشداپ  يا  تفگ  رام  تشذگ  زور  دـنچ 
هنوگچ گنج  حلـص و  رد  ار ، اه  دـغج  هاشداپ  قالخا  تفگ  هاشداپ  درک ، یم  تنطلـس  وا  رب  ضوع  رد  دومن و  یم  هداـمآ  هغاـبروق 

هب امئاد  هکنآ  رگم  دندوب  روطنیمه  زین  هیقب  تفریذـپ و  یمن  ار  نارگید  دـنپ  تحیـصن و  اذـل  دوب و  رورغم  ربکتم و  وا  تفگ  يدـید 
چیه هک  نآ  رگید  نم و  نتـشک  لوا  تفگ  دـمآ  رتهب  ترظن  رد  وا  تلـصخ  مادـک  درک  لاوئـس  هاشداپ  درک  یم  دـیکات  نم  نتـشک 

بضغ مشخ و  شتآ  وا  رب  هک  دوش  یم  ثعاب  یتح  دننک و  یمن  لوبق  تسناد  یم  هچرگا  درک ، یمن  ناهنپ  دوخ  هاشداپ  زا  ار  يدنپ 
.دنروایب

تشپ كال  هنیزوب و  باب 

هک ار  یناسک  ناتـساد  وگب  نم  يارب  الاح  سپ  نآ ، راثآ  نمـشد و  ياه  هعدخ  زا  ظفح  یگنوگچ  ناتـساد  زا  مدینـش  تفگ  هاشداپ 
، تفگ نمهرب  سپ  .دـنهد  یم  تـسد  زا  ار  تـمعن  نآ  تـلفغ ، رثا  رب  دنـسر  یم  نآ  هـب  نوـچ  دـنیامن و  یم  شـشوک  یفدـه  يارب 

داب هب  دوخ  ینادان  هب  ار  نآ  تخادنا و  ماد  هب  ار  يا  هنیزوب  دایز  شـشوک  نودـب  هک  تسا  يا  هغابروق  ناتـساد  نوچمه  نآ  ناتـساد 
مان هب  دوب  يا  هنیزوب  نانآ  هاشداپ  دـندرک ، یم  یگدـنز  مه  اب  يداـیز  ناـگنیزوب  يا  هریزج  رد  تفگ  هنوگچ ، دیـسرپ  هاـشداپ  داد ،

رد تفر و  نیب  زا  وا  مارتحا  تشاذگ و  رثا  وا  يربهر  هب  مارتحا  رد  وا  يریپ  راثآ  دش  ریپ  نوچ  دوب و  لقاع  اناد و  رایـسب  هک  انادراک ،
رب طابترا  مدرم  ناگنیزوب و  هاپـس  رد  هلیح  اب  سپ  دوب  رهاـظ  وا  لاـمعا  رد  تفرـشیپ  راـثآ  هک  دوب  ناوج  يا  هنیزوب  وا  ناـکیدزن  نیب 

ناکم لقن  ایرد  لحاس  فرط  هب  راچان  وا  رانکرب و  راک  زا  ار  انادراک  اهنآ  یگنهامه  اب  درک و  مرتحم  اـهنآ  دزن  ار  دوخ  هدرک و  رارق 
تخرد نآ  يالاب  انادراک  هک  دوب  يریجنا  تخرد  يا ، هکرب  راـنک  رد  لـگنج  نیا  رد  دوب و  زبس  رـس  یلگنج  لـحم  نآ  رد  هک  درک 

درب تذل  بآ  اب  نآ  دروخرب  يادص  زا  داتفا  بآ  لخاد  هب  وا  تسد  زا  يریجنا  يزور  دروخ  یم  ریجنا  تفر و  یم 
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نآ هک  ییاـه  ریجنا  تشپ  كـال  درک و  یم  تحارتـسا  تخرد  ریز  یتـشپ  كـال  هکرب  نآ  رد  درک و  یم  رارکت  ار  راـک  نیا  بـترم 
یتسود قاتشم  سپ  دزادنا ، یم  وا  يارب  تبحم  يور  زا  ار  اه  ریجنا  نیا  هنیزوب  هک  درک  یم  رکف  دروخ و  یم  ار  تخادنا  یم  هنیزوب 

هناخ زا  تشپ  كال  یتسود ، نیا  رثا  ارب  دیـشک و  لوط  اه  تدم  یتسود  نیا  هدش و  مکحم  اهنآ  یتسود  یتدم  زا  دـعب  هدـش و  وا  اب 
تفگ درک و  حرطم  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  اب  ار  یتحاران  تلع  دـش و  وا  رـسمه  یتحاران  ثعاب  عوضوم  نیا  درک و  یم  تبیغ  دوخ 

مه تروشم  اب  تقونآ  تسا و  هدش  رود  هداوناخ  هناخ و  زا  لیلد  نیمه  هب  هدش و  تسود  يا  هنیزوب  اب  شرسمه  هک  تسا  یتدم  هک 
، داتسرف ماغیپ  تشپ  كال  يارب  دز و  يرامیب  هب  ار  دوخ  تشپ  كال  رـسمه  هلیح ، رکم و  اب  دندید و  هنیزوب  كاله  رد  ار  راک  هراچ 

نیا تلع  هک  دیسرپ  شرسمه  تسود  زا  تسا و  رامیب  تدش  هب  شرسمه  هک  دید  دیناسر و  هناخ  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  تشپ  كال 
لد تفگ  تسیچ  نآ  يوراد  تفگ  تسا  بایان  نآ  يوراد  تسا و  نانز  صوصخم  يرامیب  نیا  تفگ  تسیچ  كان  رطخ  يراـمیب 

صیخشت شرسمه  يارب  وا  لد  ندروآ  هنیزوپ و  كاله  ار ، دوخ  هداوناخ  تاجن  هار  اهنت  دایز  رکفت  زا  دعب  تشپ  كال  ناگنیزوب و 
دـنوش و داش  دـننیبب و  ارت  ما  هداوناخ  اـت  يوش  ناـمهیم  اـم  لزنم  هب  هک  مراد  تسود  تفگ  هنیزوب  هب  دـمآ و  هکرب  راـنک  هب  سپ  داد 
مریگ و یم  دوخ  شود  هب  ار  وت  نم  تفگ  تشپ  كال  سپ  موش  در  مناوت  یمن  بآ  زا  نم  تفگ  هنیزوب  درک و  زاربا  داـیز  یناـبرهم 

نیا دوخ  تسود  هب  تبـسن  تسیاب  ایآ  هک  دـش  کش  راـچد  هار  ناـیم  رد  درک و  راوس  دوخ  تشپ  هب  ار  وا  مینک و  یم  رذـگ  بآ  زا 
تلع تفگ  تشپ  كال  هب  دـش و  تشحو  سرت و  راچد  دـید  وا  رد  ار  تلاح  نیا  هک  هنیزوب  هن و  ای  دـهد  ماجنا  ار  تنایخ  تیانج و 

دیاش و هک  نانچ  نآ  مسرت  یم  نم  تسا و  رامیب  مرـسمه  يرآ  تفگ  تشپ  كال  منیب  یم  رکف  رد  ار  وت  نم  تسیچ  وت  هودنا  مغ و 
درک لاوئـس  هرابود  هنیزوب  دش و  رهاظ  وا  رد  دیدرت  راثآ  هرابود  تفر و  هار  يرادقم  زاب  تشپ  كال  منک  ییاریذپ  ار  وت  مناوتن  دیاب 

جراخ تشپ  كال  ناهد  زا  مالک  نیا  ات  و  هنیزوب ، لد  تفگ  تشپ  كال  دنا ، هداد  روتسد  ییوراد  هچ  ترسمه  يرامیب  يارب  بوخ 
داد و رارق  گرزب  رطخ  نیا  رد  ار  وا  لـهج ، عمط و  هک  درک  شنزرـس  ار  دوخ  دـش و  جراـخ  هنیزوب  رـس  زا  دود  داـهن و  زا  هآ  هدـش 

نانز يارب  رایسب  يرامیب  نیا  ام  نیمز  رس  رد  یتفگن و  رت  دوز  ار  نخس  نیا  ارچ  تفگ  تشپ  كال  هب  سپ  درادن  مه  رارف  هار  نونکا 
هداد و رارق  دوخ  لزنم  رد  ار  دوخ  لد  نم  یلو  .دوش  یم  لح  اهنآ  لکشم  میهد و  یم  نانآ  هب  ار  دوخ  ياهلد  ام  دیآ و  یم  شیپ  ام 

ارچ تفگ  تشپ  كال  ما  هدرواین  دوخ  اب 
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نیا رد  دنـشاب  مرخ  شوخ و  ات  دـنرب  یمن  ار  نآ  دـنور  یم  ینامهم  هب  نوچ  هک  تسا  ناگنیزوب  تداع  نیا  تفگ  يدرواین  دوخ  اـب 
تخرد يالاب  هب  لیجعت  هب  هنیزوب  دروایب و  ار  دوخ  لد  وا  ات  درک  هدایپ  لحاس  راـنک  ار  وا  تشگرب و  تعرـس  هب  تشپ  كـال  ناـمز 

هک ینک  یم  رکف  ایآ  تفگ  دیدنخ و  هنیزوب  ییآ  یمن  ارچ  زیزع  تسود  يا  هک  درک  ادـص  تشپ  كال  تشذـگ و  یتدـم  هدـیرپ و 
یگدنز یلگنج  رد  ریش  هک  دنا  هدروآ  تفگ  تسیچ  وا  ناتساد  تفگ  تشپ  كال  تشادن ، شوگ  لد و  هک  متـسه  رخ  نآ  لثم  نم 

دننکن هاگن  تراقح  مشچ  هب  لگنج  هاشداپ  ناونع  هب  ار  وا  هکنیا  يارب  هتخیر و  همه  وا  ياه  وم  هدش و  التبم  رگ  يرامیب  هب  درک  یم 
امـش تسا  رخ  شوگ  لد و  رگ ، يرامیب  يوراد  هک  ما  هدینـش  تفگ  هتفر  وا  دزن  هب  یهابور  .دش  یمن  جراخ  دوخ  یگدـنز  لحم  زا 
ریـش سپ  یهدب ، هقدص  نارگید  هب  ار  یقاب  يروخب و  ار  رخ  شوگ  لد و  ینک و  راکـش  ار  يرخ  نک  رذـن  لگنج  ناطلـس  ناونع  هب 

دوخ و ياه  سابل  دمآ و  یم  همـشچ  نآ  هب  دوخ  رخ  اب  ییاتـسور  کی  هک  دیـسر  يا  همـشچ  هب  رخ  وجتـسج  رد  هابور  درک و  لوبق 
نیا هجوت  مدع  دایز و  راک  زا  تفگ  یتسه  فیعض  رغال و  ردقنیا  ارچ  تفگ  رخ  هب  یتسود  هار  زا  هتفر و  ولج  تسش و  یم  ار  مدرم 
لبق هدب  تاجن  ار  دوخ  تسا و  ناوارف  كاروخ  اذغ و  نآ  رد  هک  ایب  یلگنج  هب  نم  اب  نک و  هجوت  ارم  فرح  تفگ  هابور  ییاتسور ،

یکیدزن هب  هابور  هارمه  هب  هدروخ و  بیرف  رخ  دنک ، یم  یگدنز  تیعضو  نیرتهب  رد  نونکا  ما  هداد  تاجن  ار  يرگید  رخ  مه  وت  زا 
وت لثم  يریش  هک  رتشیب  نیا  زا  یتخب  دب  مادک  تفگ  هابور  درک و  رارف  رخ  یلو  دومن  یمخز  ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  ریـش  دمآ  ریش 
اب ورب و  سپ  تسا  تمکح  يور  زا  دننک  یم  ناهاشداپ  هک  يراک  ره  تفگ  هلیح  هب  ریش  دنک ، راکش  یفیعض  نیا  اب  ار  يرخ  دناوتن 

ضارتعا وا  هب  رخو  هتفررخ  شیپ  هرابود  هابور  دوش ، تباث  نم  هب  هطبار  نیا  رد  وت  يرکون  اـت  رواـیب ، ار  رخ  رگید  يا  هلیح  يرکم و 
دوخ یب  دوخ  زا  هقالع ، یتسود و  لیلد  هب  درک  هلمح  وت  تمـس  هب  ریـش  رگا  شاـبن  نارگن  وت  تفگ  هاـبور  يدرب  اـجک  ارم  هک  درک 

هک رخ  دروآ و  یم  يور  وت  هب  اه  تمعن  عاونا  نامز  رورم  هب  یـشاب  روبـص  رگا  دهد  ناشن  وت  هب  ار  دوخ  هقالع  تساوخ  یم  هدـش و 
كاله ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  ریـش  هعفد  نیا  رد  تشگرب و  هرابود  تسا  رخ  یعون  مه  ریـش  درک  یم  رکف  هدـیدن و  ریـش  نونک  اـت 
تعرس هب  هابور  تفر  ریـش  نوچ  مروخب  ار  دوخ  ياذغ  میایب  میوشب و  هناخدور  رد  ار  دوخ  مور  یم  نم  تفگ  هابور  هب  سپـس  درک 

، رخ نیا  گرزب  هاشداپ  يا  هک  داد  باوج  تساـجک  رخ  لد  شوگ و  تفگ  رخ  هب  تشگرب  ریـش  نوچ  دروخ و  ار  رخ  لد  شوگ و 
لد شوگ و  نوچ  تشادن  لد  شوگ و 
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هجوت نم  غورد  هب  زگره  امش  لوا  هلمح  زا  دعب  یتشاد  لد  شوگ و  رخ  نیا  رگا  تسا و  لقع  زکرم  يرگید  ییاونـش و  زکرم  یکی 
ناتساد نیا  هک  تفگ  تشپ  كال  هب  تقونآ  دمآ و  یمن  دوخ  روگ  رـس  هب  دوخ  ياپ  هب  دروخ و  یمن  بیرف  نم  هلیح  هب  درک و  یمن 

.متسین رخ  نآ  نم  ینادب  وت  هک  متفگ  ار 

وسار دهاز و  باب 

دنوش یم  نامیـشپ  دعب  دننک و  یمن  مادقا  نآ  ظفح  رد  یلو  دنـسر  یم  دوخ  فدـه  هب  هک  ار  یناسک  ناتـساد  مدینـش  تفگ  هاشداپ 
نمهرب دـنهد ، یم  ماجنا  رکف  نودـب  ار  دوخ  ياه  راک  دـنیامن و  یم  هلجع  روما  ماجنا  رد  هک  وگب  ار  یناسک  ناتـساد  نم  يارب  لاح 

، هنوگچ دیـسرپ  هاشداپ  درک ، مادقا  دوخ  لقع  يریگ  راکب  رکف و  نودـب  هک  تسا  دـهاز  نآ  ناتـساد  یتساوخ  هچنآ  ناتـساد  تفگ 
هب يزور  دـش و  هلماـح  وا  نز  درک و  اـعد  هکنیا  اـت  دـش  یمن  راد  هچب  وا  نز  یلو  تشاد  اـبیز  ینز  يدـهاز  هـک  دـنا  هدروآ  تـفگ 
وا لسن  راد و  هچب  دوش و  روهشم  مهد و  شزومآ  تعیرش  بادآ  نید و  ماکحا  وا  هب  ات  دوش  رسپ  هچب  نیا  مراودیما  تفگ  شرسمه 

رتخد دیایب  ایند  هب  رگا  ای  دنامب و  هدنز  هچب  نیا  هک  اجک  زا  دش و  دهاوخ  رـسپ  ام  دازون  هک  یناد  یم  اجک  زا  تفگ  نز  دوش و  دایز 
یم دوخ  يوم  تروص و  يور  تبرـش  هک  تسا  دـهاز  درم  نآ  دـننام  وـت  لاـثم  ینک و  یم  شدرگ  دوـخ  تـالایخ  رد  وـت  دـشابن و 
یم نغور  لسع و  هک  دوب  یناگرزاب  وا  یگیاسمه  رد  دوب و  دهاز  يدرم  هک  دنا  هدروآ  تفگ  هنوگچ ، دیـسرپ  دهاز  سپـس  تخیر 
شا هناخ  فقـس  هب  هزوک  ود  رد  ار  هیقب  دروخ و  یم  يرادقم  دهاز  داتـسرف  یم  دهاز  يارب  یمک  رادـقم  اهنآ  زا  زور  ره  تخورف و 

ار اه  هزوک  نیا  تفگ  یم  دوخ  لایخ  رکف و  رد  يزور  سپـس  دـش  رپ  نغور  لسع و  ياه  هزوک  هکنیا  ات  درک  یم  هریخذ  نازیوآ و 
زا ینز  تقونآ  تشاد و  مهاوخ  دنفـسوگ  زا  دایز  ياه  همر  دـنوش  داـیز  هاـم  ره  رگا  مرخ  یم  دنفـسوگ  اـهنآ  زا  مرب و  یم  رهـش  هب 
وا رس  هب  اصع  نیا  اب  دیامن ، یـشکرس  تیبرت  عقوم  رد  رگا  موش  یم  راد  رـسپ  اعطق  موش و  یم  راد  هچب  مریگ و  یم  دنمتورث  نادناخ 

ار لاثم  نیا  سپ  تخیر ، وا  تروص  رـس و  يور  نغور  لسع و  نآ  هتـسکش و  هدروخ و  اه  هزوک  هب  وا  ياصع  ناـهگان  مبوک و  یم 
يزور هکنیا  ات  دندرک  اه  يداش  رفن  ود  نآ  سپ  دیئاز  يرسپ  نز  یتدم  زا  دعب  ینکن و  تکرح  تالایخ  رد  هک  مدروآ  لیلد  نیا  هب 

دـش روبجم  دهاز  درک و  راضحا  ار  دـهاز  هاشداپ  نامز  نامه  رد  تشاذـگ و  اهنت  ردـپ  اب  ار  رـسپ  دور و  مامح  هب  تساوخ  یم  ردام 
دورب و
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تفر دازون  هراوهگ  فرط  هب  يرام  نامز  نیا  رد  درک و  یم  یگدنز  نانآ  اب  ییوسار  دهاز  هناخ  رد  دـنام و  اهنت  اهنت  هناخ  رد  دازون 
هدروخ ار  دازون  وسار  هک  درک  رکف  دـید  دولآ  نوخ  ار  وسار  تشگرب  دـهاز  نوچ  درک و  كاله  ار  وا  هدـش  ریگرد  راـم  اـب  وسار  و 
رایـسب سپ  دـید  هکت  هکت  ار  رام  ملاس و  ار  دازون  دـمآ  هناخ  لـخاد  هب  نوچ  درک  كـاله  ار  وسار  قیقحت  رکف و  چـیه  نودـب  تسا 

.تشادن يدوس  وا  ینامیشپ  یلو  دش  نامیشپ 

شوم هبرگ و  باب 

ضرعم رد  نوچ  دـندروآ و  یم  موجه  وا  هب  ناوارف  نانمـشد  هک  وـگب  ار  یـسک  ناتـساد  لاـح  مدینـش ، یتـفگ  هچنآ  تفگ  هاـشداپ 
تفگ تسا  هبرگ  شوم و  نآ  ناتـساد  یتساوخ  هچنآ  ناتـساد  تفگ  دهد ، یم  تاجن  ار  دوخ  هشیدـنا ، رکف و  اب  دـتفا ، یم  تکاله 
لحم نآ  کیدزن  درک و  یم  یگدنز  یشوم  تخرد  نآ  ریز  رد  دوب و  یتخرد  اه  رهش  زا  یکی  رد  هک  دنا  هدروآ  تفگ  تسیچ  نآ 

زا شوـم  ناـمز  نیا  رد  دـش  ریـسا  داـتفا و  ماد  نآ  رد  هبرگ  یلو  داد  رارق  ماد  تخرد  نآ  ریز  يدایـص  يزور  تشاد  لزنم  يا  هبرگ 
لاح رد  وا  نتفرگ  دصق  هب  زین  يدغج  هدرک و  تکرح  دوب  وا  نیمک  رد  هک  ییوسار  درک  هدهاشم  ناهگان  دـمآ  نوریب  دوخ  خاروس 
مورب رت  ولج  رگا  دریگ و  یم  ارم  دغج  مشاب  دوخ  ياج  رگا  تفرگ  دـهاوخ  ارم  وسار  مدرگرب  رگا  تفگ  دوخ  اب  سپـس  تسا  زاورپ 

ماد رد  تفگ  هبرگ  یتسه  لاح  هچ  رد  تفگ  دش و  کیدزن  هبرگ  هب  درک و  رکف  دوخ  اب  سپ  متسه  هبرگ  هلیـسوب  تکاله  رطخ  رد 
زورما اما  درک  یم  لاحشوخ  ارم  دمآ  یم  وت  رس  رب  هک  الب  ره  مدوب و  یتحاران  رد  وت  زا  هشیمه  نم  تفگ  شوم  مدش ، راتفرگ  دایص 
میامن يا  هراچ  وت  اب  هک  مدید  نیا  رب  حالـص  دنتـسه و  نم  نیمک  رد  وسار  نامـسآ و  رد  دـغج  اریز  ما  هدـش  راتفرگ  الب  رد  وت  لثم 

دوش یم  عطق  نم  زا  اـهنآ  دـیما  موش  کـیدزن  وت  هب  هاـگره  دنتـسه و  مه  وت  نانمـشد  عقاو  رد  دنتـسه ، نم  نمـشد  هک  ود  نیا  اریز 
هب ود  ره  منک و  هراپ  ار  ماد  نیا  ياه  دنب  مه  نم  یـشاب و  هتـشادن  يراک  نم  اب  هدب  لوق  وت  میدنبب و  ینامیپ  دـهع و  مه  اب  ایب  نونکا 

هاگنآ مریذـپ ، یم  ار  وت  اب  حلـص  تفگ  درک و  لوبق  ار  نآ  دینـش  ار  شوم  نخـس  هبرگ  نوچ  میدرگرب ، دوخ  ياه  لزنم  هب  تمالس 
ارچ تفگ  هبرگ  درک  یم  هراپ  ار  اه  دنب  یگتسهآ  هب  شوم  دنتفر و  دندید  ار  ود  نآ  یکیدزن  دغج  وسار و  نوچ  دش  کیدزن  شوم 
یلو میامن  یم  لمع  ما  هدرک  دـهعت  هچنآ  هب  نم  تفگ  شوم  یتسین  نم  رکف  هب  دـش  عفر  وت  زا  رطخ  نوچ  ایآ  ینک  یم  راک  هتـسهآ 

زا
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هحلاصم هب  روبجم  وت  اب  دوخ  تاجن  يارب  یلو  مدیـسرت ، یم  وسار  دغج و  نآ  زا  هچنآ  زا  رتشیب  مسرت  یم  تدـش  هب  مهوت  زا  یفرط 
حبـص نوچ  سپ  مشاب  ناما  رد  وت  زا  ات  منک  یمن  هراپ  ار  نآ  هک  یلـصا  دنب  کی  زج  منک  یم  هراپ  ار  اه  دنب  یمامت  نم  سپ  مدـش ،
هراپ مه  ار  یلـصا  دنب  نآ  سپـس  مهد  ماجنا  ار  دوخ  دهعت  یقاب  هک  تسا  نآ  تقو  لاح  تفگ  شوم  دمآ  یم  رود  زا  دایـص  دـش و 

تـشگرب دوخ  هنال  هب  مه  شوم  دـیناسر و  تخرد  يور  ار  دوخ  ناشک  ناـشک  هدرک  شومارف  ار  شوم  دایـص  سرت  زا  هبرگ  درک و 
شوم میدوب ، یبوخ  ناتـسود  ام  شوم  يا  هک  دز  ادص  هبرگ  دید و  رود  زا  ار  وا  هبرگو  دمآ  نوریب  خاروس  زا  شوم  رگید  زور  سپ 

نیب زا  تلع  نآ  رگا  میدـش و  تسود  مه  اب  ام  دـمآ ، شیپ  یتلع  نوچ  تسا ، رگیدـکی  اب  ام  ندوب  نمـشد  رب  ام  تقلخ  لصا  تفگ 
هدرک یظفاحادخ  رگیدکی  زا  ود  نآ  تقونآ  مرادن و  وت  هب  يدامتعا  چـیه  نم  اذـل  ددرگ و  یم  رب  ینمـشد  توادـع و  هرابود  دورب 

.دنتفر دوخ  هنال  تمس  هب  کیره 

هرنتخ غرم  هاشداپ و  باب 

کیدزن ای  تسا  رتهب  اهنآ  زا  يرود  ایآ  دنتسه  نمشد  وت  اب  هک  وگب  ار  یهورگ  ناتساد  الاح  مدینش  مه  ار  ناتساد  نیا  تفگ  هاشداپ 
هک دـنا  هدروآ  تفگ  نمهرب  هنوـگچ ، تفگ  هاـشداپ  تسا  غرم  نآ  ناتـساد  هورگ  نیا  ناتـساد  تـفگ  نـمهرب  سپ  اـهنآ  هـب  ندوـب 
دـش ابیز  يا  هجوج  بحاص  غرم  نیا  دوب و  هدرک  يراذـگمان  هرنتخ  ار  وا  هک  تشاد  یغرم  تشاد و  مان  نیزم  نبا  هک  دوب  یهاشداپ 

دنمقالع هجوج  نیا  هب  هک  تشاد  لاسدرخ  يدنزرف  مه  هاش  دنربب و  رصق  لخاد  هب  ار  وا  هجوج  غرم و  هک  داد  روتـسد  هاشداپ  سپس 
ود تشادن  یـسرتسد  اهنآ  هب  یـسک  هک  هوک  ياه  هویم  زا  تفر و  یم  هوک  يالاب  هب  هرنتخ  زور  ره  دندرک و  یم  يزاب  مهاب  هک  دش 

هدازهاش هجوج  دوب ، هتفر  هوک  هب  هرنتخ  هک  يزور  اه  تدم  زا  دعب  هدازهاش  يارب  ار  یکی  دوخ و  هجوج  يارب  یکی  دروآ  یم  ددـع 
هب دـید  هتـشک  ار  هجوج  دـمآ و  هرنتخ  نوچ  دومن  كاله  دز و  نیمز  رب  هتفرگ  ار  هجوج  ياپ  دایز  مشخ  اب  هدازهاش  هدز و  كون  ار 

ار وا  رکم  اب  هک  تساوخ  هاشداپ  دـنداد و  ربخ  هاـشداپ  هب  تسـشن  ینما  ناـکم  رد  درک و  روک  ار  وا  نامـشچ  درک و  هلمح  هدازهاـش 
، داد باوج  غرم  درک  ادص  ار  هرنتخ  دمآ و  نوریب  سپ  دنک  تازاجم  دریگب و 
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تمس هب  ناوارف  يوگتفگ  زا  سپ  دوب  مهاوخن  ناما  رد  وت  مشخ  زا  هاگچیه  مسانش و  یم  ار  وت  نم  اریز  تسین  نکمم  نم  تشگزاب 
.درک زاورپ  هوک 

لاغش ریش و  باب 

، نک نایب  نم  يارب  دوش  یم  عقاو  نانآ  ناـکیدزن  نیب  هچنآ  ناـهاشداپ و  ناتـساد  زا  لاـح  مدینـش  مه  ار  ناتـساد  نیا  تفگ  هاـشداپ 
ناتسودنه نیمزرس  رد  هک  دنا  هدروآ  تفگ  تسا  هنوگچ  تفگ  تسا  لاغش  ریش و  ناتساد  یتشاد  هراشا  نآ  هب  هچنآ  ناتساد  تفگ 

یلو دنتفرگ  یم  داریا  وا  هب  نالاغـش  رگید  دومن و  یم  يرود  تاناویح  رازآ  تشوگ و  ندروخ  زا  هدرک و  ایند  كرت  هک  دوب  یلاغش 
رد دش و  فورعم  ایند  هب  یتبغر  یب  دهز و  رد  وا  هکنآ  هجیتن  درک و  متـس  ملظ و  یتسیابن  درادـن و  شزرا  ایند  هک  داد  باوج  لاغش 
وا زا  همه  هک  دوب  يریش  نانآ  هاشداپ  هک  دندرک  یم  یگدنز  يرایسب  یشحو  تاناویح  ناگدنرد و  درک  یم  یگدنز  وا  هک  یلگنج 
وت هب  مهاوخ  یم  الاح  هدرک و  قیقحت  وت  لاوحا  رد  نم  تفگ  هدومن  تولخ  وا  اب  هدرک و  راضحا  ار  لاغـش  سپ  دـندرک  یم  تعاطا 
رد مرادن و  يا  هبرجت  راک  نیا  رد  متـسین و  یـضار  لمع  نیا  هب  نم  داد  باوج  لاغـش  .یـشاب  نم  ناکیدزن  هرمز  رد  هدرک و  دامتعا 

رگا تفگ  لاغش  منک  یم  رما  راک  نیا  هب  ار  وت  نم  تفگ  ریش  دنشاب  وت  ناکیدزن  ءزج  دنناوت  یم  هک  دنتسه  يرگید  دارفا  وت  فارطا 
.درک دنهاوخ  دوبان  ارم  دننک  داحتا  نم  اب  ینمشد  رب  وت  نایفارطا 

مه رضاح  لاح  رد  نم  تفگ  لاغش  دوب و  یهاوخ  ناما  نما و  رد  وت  سپ  درادن  يریثات  نم  رد  نارگید  ییوگ  دب  تفگ  ریـش  سپس 
یم تحار  ار  وت  لایخ  مهد و  یم  لوق  وت  هب  نم  تفگ  ریـش  منک  یم  یگدـنز  یتحار  رد  متـسه و  ناما  نما و  رد  لگنج  هشوگ  رد 

زورب تروص  رد  ینکن و  بضغ  نم  رب  هاگچیه  هک  یهد  نم  هب  يا  هماـن  ناـما  دـیاب  ینک  یم  رارـصا  هک  ـالاح  تفگ  لاغـش  منک و 
ریـش هب  وا  یکیدزن  درپس ، وا  هب  ار  دوخ  ياهجنگ  لاوما و  همه  هتـسب و  مکحم  نامیپ  دـهع و  وا  اب  ریـش  .ییامن  مامت  طایتحا  لکـشم 
دوب هتشاذگ  رانک  دوخ  هناحبص  يارب  ریش  هک  ار  یتشوگ  ات  دنداتسرف  ار  یسک  يزور  هکنیا  ات  دیدرگ  ریـش  نایفارطا  تداسح  ثعاب 
هدش تقرـس  تشوگ  دنداد  ربخ  وا  هب  تساوخ  تشوگ  دوخ  هناحبـص  يارب  ریـش  سپـس  .دننک  ناهنپ  لاغـش  هنال  رد  دیامن و  تقرس 

هنال رد  تقرس و  ار  تشوگ  لاغش  هک  دنیوگ  یم  مدرم  هک  دنتفگ  دندومن و  هدافتسا  ریش  مشخ  زا  نایفارطا  یتقو  تسا 
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تفگ درک و  راضحا  ار  لاغـش  ریـش  دـنیامن ، وجتـسج  وا  راک  رد  اـت  ییاـمن  لـمع  تعرـس  هب  یتسیاـب  سپ  تسا  هدومن  ناـهنپ  دوخ 
ریـش سپـس  درک  راکنا  ار  عوضوم  دوب  ناگدـننک  هئطوت  نینئاـخ و  هورگ  ءزج  هک  زپشآ  مداد ، زپشآ  هب  تفگ  يدرک  هچ  ار  تشوگ 
لاح تفگ  هدمآ  کیدزن  گرگ  نامز  نیا  رد  دندروآ  ریـش  دزن  هب  هدرک  ادـیپ  ار  تشوگ  نانآ  داتـسرف و  لاغـش  هنال  هب  ار  نارومام 

لوغشم ریش  کیرحت  هب  همه  دندرک و  ینادنز  ار  لاغش  داد  روتسد  ریش  نک ، تازاجم  ار  لاغش  مامت  تعرس  اب  دش  مولعم  هیـضق  هک 
دندوب هداد  لاغش  نتشک  هب  رظن  هک  یناسک  هب  نآ ، زا  لبق  وا  دنداد و  ریش  ردام  هب  ربخ  دهد ، ار  لاغش  تکاله  روتسد  ریـش  ات  دندش 

وت هک  تفگ  ریـش  ردام  داد ، حرـش  ار  ارجام  ریـش  تسیچ و  لاغـش  هانگ  تفگ  دـمآ و  ریـش  دزن  هب  تقونآ  دـینک و  ربص  هک  داد  مایپ 
هیـضق ات  نک  ربص  سپ  دروخ  یمن  تشوگ  دوب  وت  دزن  هک  ینامز  رد  لبق و  زا  هک  ینادـیم  يداد و  رارق  دوخ  ناـکیدزن  زا  ار  لاـغش 

درک و هجوت  ریش  سپ  دنشاب ، هتـشاذگ  لاغـش  هنال  رد  هدومن  تقرـس  ار  تشوگ  نادوسح  هک  دور  یم  لامتحا  دوش و  نشور  الماک 
سپـس دـنیوگ  یم  وت  هرابرد  نانمـشد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتشیب  وت  لیالد  لوبق  هب  نم  لیامت  هک  تفگ  هدومن  راـضحا  ار  لاـغش 

نم یهانگیب  دـیامن و  نشور  ار  عوضوم  تقیقح  يا  هلیح  اب  هاشداپ  هکنآ  رگم  مور  یمن  نوریب  تمهت  نیا  تبیـصم  زا  تفگ  لاـغش 
دشن و نشور  نم  يارب  هیضق  وگب  نک  رضاح  کت  کت  دنا  هدز  ار  تمهت  نیا  هک  یهورگ  نآ  تفگ  هنوگچ  تفگ  ریش  دوش  تباث 

وفع ار  وا  نم  دـیوگب  تسار  یـسک  ره  دـنک  دـیکات  هاشداپ  دـندرک  فالتخا  مه  اب  اه  نآ  نوچ  سپ  منادـب  ار  نآ  لیلد  مهاوخ  یم 
دـش ثعاب  نانآ  نایم  رد  شـشخب  لوق  نداد  دـیدهت و  اب  درک و  ادـج  مه  زا  ار  اه  نآ  قیقحت  نامز  رد  هاـشداپ  سپـس  دومن  مهاوخ 

ششخب هدعو  هک  ار  نانآ  تفگ  ریش  ردام  دش و  مولعم  لاغش  یهانگ  یب  دندش و  فارتعا  هب  روبجم  هیقب  دندرک و  فارتعا  يا  هدع 
لاغـش یلو  دـهد  رارق  رتشیب  هجوت  دروم  ار  لاغـش  ات  تساوخ  درک و  رکـشت  ردام  تقد  هجوت و  زا  ریـش  سپ  تسین  يا  هراـچ  يداد 
تبحم زا  متسه و  هدنیآ  نارگن  نونکا  دومن و  هجوت  ارم  نانمـشد  نانخـس  درکن و  هجوت  تسب  نم  اب  هک  ییاهدهع  هب  هاشداپ  تفگ 

رد ارم  دوبن  مهم  دش  یم  تباث  مه  رگا  هک  کچوک  تمهت  کی  اب  تسیاب  یمن  نم  تمدخ  هقباس  هب  هجوت  اب  امـش  اریز  دیماان ، امش 
ارم هاشداپ  هک  مهاوخ  یم  تفگ  لاغش  رخآ  رد  دش و  لدب  در و  دایز  نانخس  لاغش  ریـش و  نیب  سپ  يداد  یم  رارق  تکاله  ضرعم 

رد ار  دوخ  رمع  هیقب  ات  دهد  هزاجا 
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نانیمطا لاغش  هک  درک  رارصا  ردقنآ  سپس  شابن  تحاران  ناساره و  رگید  میتخانـش و  ارت  ام  تفگ  ریـش  منارذگب  لگنج  زا  جراخ 
.تشگ رب  دوخ  راک  رس  رب  هدرک و  ادیپ  رطاخ 

ریش هدام  زادنا و  ریت  باب 

دنـشاب نارگید  رازآ  هب  رداق  دوخ  ظفح  يارب  هک  وگب  نخـس  یناسک  اب  هطبار  رد  نم  يارب  لاـح  مدینـش  یتفگ  هچنآ  تفگ  هاـشداپ 
دایص درم  ریش و  ناتـساد  لثم  دارفا  نیا  ناتـساد  تفگ  نمهرب  دنرواین ، اجب  ار  اور  ان  لمع  نآ  دنیامن و  هجوت  نادنمدرخ  دنپ  هب  یلو 

راکـش يارب  يزور  درک  یم  یگدـنز  دوخ  هچب  ود  اـب  يریـش  یلگنج  رد  هک  دـنا  هدروآ  تفگ  تسا ، هنوـگچ  تفگ  هاـشداپ  تسا 
دید لاح  نآ  هب  ار  هچب  ود  نآ  دمآ و  ریـش  نوچ  تفر  هدنک و  ار  اهنآ  تسوپ  تشک و  ار  وا  هچب  ود  دـمآ و  يدایـص  تفر و  نوریب 

وا هب  ار  نادنزرف  تفگ و  ار  ارجام  ریش  تسا  هداتفا  یقافتا  هچ  تفگ  وا  هب  دوب  يریپ  لاغش  وا  هیاسمه  رد  درک  هلان  دیـشک و  يدایرف 
تـشوگ تفگ  تسا  هدوب  هچ  وت  ياذـغ  تدـم  نیا  رد  تفگ  لاـس  دـص  تفگ  تسا  لاـس  دـنچ  وـت  رمع  تفگ  لاغـش  داد ، ناـشن 

رب ار  نانآ  نوخ  هک  دنتشادن  نازیزع  ردام و  ردپ و  اهنآ  يدرک  یم  راکش  ار  نانآ  هک  نامز  نآ  تفگ  مدرم ، تاناویح و  ناروناج و 
زا دـعب  دـش ، عناـق  یتشوگ  ریغ  ياهاذـغ  هویم و  ندروخ  هب  هدروخن و  تشوگ  رگید  متـسناد و  لاـح  تفگ  ریـش  یتخیر ، یم  نیمز 

ار نخس  نیا  نوچ  ریـش  سپ  دنوش  كاله  تسا  هویم  اهنآ  ياذغ  هک  یتاناویح  دوش  یم  ثعاب  اه  هویم  ندروخ  تفگ  لاغـش  یتدم 
.دومن فرص  تدابع  تضایر و  رد  ار  دوخ  راگزور  درک و  يرود  مه  اه  هویم  ندروخ  زا  دینش 

نامهم دهاز و  باب 

یم لوغشم  رگید  ياه  لغش  هب  دنیامن و  یم  اهر  ار  دوخ  لغش  هک  ار  یناسک  ناتساد  وگب  نونکا  مدینـش ، یتفگ  هچنآ  تفگ  هاشداپ 
نآ تیاکح  صاخـشا  نیا  تیاکح  تفگ  نمهرب  دـننک ، راک  دـنناوت  یمن  زین  دوخ  یلبق  لغـش  رد  دـنوش  یمن  قفوم  نوچ  دـنوش و 
دوب يوقت  اب  رادنید و  هک  درک  یم  یگدنز  يدهاز  درم  جونق  نیمزرـس  رد  دنا  هدروآ  تفگ  تسیچ  تیاکح  نآ  تفگ  تسا  دهاز 

نوچ دروآ  امرخ  وا  يارب  دهاز  دش  نامهیم  وا  هب  يرفاسم  يزور 

هنمد هلیلک و  دنمشزرا  باتک  هصالخ  هشیدنا :  درخ و  ياه  www.Ghaemiyeh.comهفوکش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 57زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


37 ص :

اب دهاز  يوگتفگ  دوب  بوخ  یلیخ  دش  یم  ادیپ  ام  تیالو  رد  رگا  تسا  يا  هزمـشوخ  هویم  بجع  تفگ  یم  دروخ  یم  امرخ  نآ  زا 
یلو هدرک  لمع  وا  هتفگ  هب  دـهاز  دزوماـیب ، ار  ناـبز  نآ  تساوخ  تفرگ و  رارق  ناـمهم  هجوت  دروم  دوب و  یناربع  ناـبز  هب  درم  نآ 

نکمم دیامن  نیزگیاج  ار  يرگید  نابز  ات  دیامن  یعـس  دـنک و  اهر  زین  دوخ  نابز  سک  ره  تفگ  دـهاز  دوب ، تخـس  نامهم  رب  راک 
هک دـنا  هدروآ  تفگ  تسا  هنوگچ  نآ  تفگ  دوش  راچد  دریگب  دای  ار  کبک  نتفر  هار  تساوخ  یم  هک  غالک  نآ  رـس  درد  هب  تسا 

یلو دورب  هار  وا  لـثم  درک  شـالت  سپـس  درب  یم  تذـل  وا  نتفر  هار  زرط  زا  تفر ، یم  هار  اـبیز  رایـسب  هـک  دـید  ار  یکبک  یغـالک 
شور زا  هک  تسا  یناـسک  ناتـساد  نیا  سپ  دوب  هدرک  شومارف  ار  زین  نآ  دورب  هار  شدوخ  لـثم  هراـبود  تساوـخ  نوـچ  تسناوـتن 

دوخ لبق  تلاح  هب  دنرادن و  ار  نآ  دادعتسا  یلو  دنریگب  شیپ  يرگید  شور  دننک  یم  یعس  رورغ  اب  دننک و  یم  يرود  دوخ  دادجا 
.دندرگ رب  دنناوت  یمن  زین 

اه نمهرب  هاشداپ و  باب 

ناهاشداپ تفگ  نمهرب  سپـس  .اهنآ  تافـص  قالخا و  هراـبرد  ییوگب و  نخـس  ناـهاشداپ  هراـبرد  مهاوخ  یم  لاـح  تفگ  هاـشداپ 
لثم اهنآ  ناتـساد  ات  دـیامن  تروشم  نادـنمدرخ  اب  دنـشاب و  يرابدرب  ربص و  ياراد  وکین  ياه  قالخا  تعاجـش و  رب  هوالع  یتسیاـب 
یم یگدـنز  رالیه  مان  هب  یهاشداپ  دـنه  روشک  رد  هک  دـنا  هدروآ  تفگ  تسا  هنوگچ  تفگ  دوشن  وا  مدرم  دـنه و  هاشداپ  ناتـساد 

راضحا ار  اه  نمهرب  دوخ ) نید  نایاوشیپ   ) همه دـش  حبـص  نوچ  دـیلان و  بش  مامت  دـید و  كانتـشحو  باوخ  راـب  تفه  یبش  درک 
نآ ریبعت  سپـس  مینک و  هاگن  اه  باتک  رد  ام  ات  یهدب  یتلهم  یتسیاب  دنتفگ  اهنآ  درک و  فیرعت  ار  اه  باوخ  نیا  نانآ  يارب  درک و 

هاگآ وا  زار  رب  هک  ـالاح  تسا  هتـشک  ار  اـم  زا  رفن  رازه  هدزاود  لاـح  هب  اـت  ثیبخ  نیا  دـنتفگ  دـندرک و  تولخ  مه  اـب  میئوگب و  ار 
تروص يراک  یتسیاب  تسه  تصرف  ات  هدرک و  تروشم  ام  اب  يراچان  زا  وا  میریگب و  ملاظ  هاشداپ  زا  ار  اهنآ  ماقتنا  یتسیاـب  میدـش 

رد ار  وت  هک  نوخ  نآ  میئوـگ  یم  نآ  زا  دـعب  .دـیامن  لـمع  مییوـگب  هچ  ره  اـت  میناـسرتب  تخـس  وا  هک  تسا  نآ  هراـچ  هار  میهد و 
ام روضح  رد  صوصخم  ریـشمش  اب  دوخ  ناکیدزن  لتق  اب  ار  نآ  يدب  یتسیاب  دیامن  یم  لصاح  يدـب  وت  يارب  درک و  نیگنر  باوخ 

، رابرد سیئر  ریزو ، رسمه ، رسپ ، میئوگ  یم  تساوخ  ار  ناکیدزن  نیا  مان  رگا  ییامن  عفد 
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رد نانآ  اب  دنکـشب و  ار  ریـشمش  هتـشک و  صوصخم  ریـشمش  هب  ار  همه  رتش  نآ  رگید و  دیفـس  لیف  ود  صوصخم و  دیفـس  لـیف  نآ 
میلام و یم  وا  پچ  فتک  هب  نوخ  زا  میناوخ و  یم  وا  فرط  هب  ییاهدرو  هدـمآ و  نوریب  فرط  راـهچ  زا  اـم  دـیامن و  ناـهنپ  كاـخ 
رد دوـخ  ناـکیدزن  نداد  تسد  زا  اـب  وا  نآ  زا  دـعب  تسا  هدـش  عفرـالب  میئوـگ  یم  میرب و  یم  رـصق  هب  هداد  وشتـسش  ار  وا  تقوـنآ 

یهاشداپ يدوبان  گرم و  راظتنا  رد  میئوگ  یم  دادن  شوگ  ام  فرح  هب  رگا  میئامن و  یم  دوبان  ار  وا  سپـس  هدش  فیعـض  تموکح 
هک دیئوگب  يرگید  هار  تفگ  یتحاران  اب  هاشداپ  دـنتفگ ، دنتـساوخ  یم  هچنآ  دـنتفر و  هاشداپ  دزن  هب  هلیح  رکم و  اب  سپ  شاب ، دوخ 
يا هشوگ  هب  نیگمغ  دینش  ار  نانخـس  نیا  نوچ  هاشداپ  دندرک و  رارـصا  اه  نمهرب  یلو  منک  كاله  مناوت  یمن  ار  دوخ  نازیزع  نم 

نمهرب هبترم  ود  هاشداپ  تفگ  هتفر و  هاشداپ  رسمه  دزن  ریزو  دش و  عیاش  مدرم  نایم  رد  هاشداپ  لاوحا  سپ  دمآ  یمن  نوریب  تفر و 
هدرک يا  هعدخ  اه  نمهرب  نآ  هک  مسرت  یم  دهد و  یمن  ربخ  نآ  زا  ارم  هدش و  لدب  در و  اهنآ  نیب  ییوگتفگ  هدرک و  راضحا  ار  اه 

ار تلع  هتفر و  هاشداپ  شیپ  هاش  رسمه  سپس  .مربب  راکب  هراچ  رکف و  نم  ات  هدروآ  رد  يربخ  سپ  دسرب  ینامیشپ  هب  راک  هک  دنـشاب 
دوب شوه  اب  رایسب  هک  هاشداپ  رسمه  تفگ ، دوخ  رسمه  هب  ار  دنا  هتفگ  وا  هب  اه  نمهرب  هچنآ  هیضق و  نآ  یمامت  هاشداپ  دش و  ایوج 

ار وت  اه  نمهرب  نیا  هک  ینادب  دیاب  یلو  درادن  لاکـشا  دوش  یم  عفد  روما  نیا  هب  باوخ  نیا  يدب  رگا  تفگ  درواین و  دوخ  يور  هب 
اب هک  تسا  حالـص  هب  دـنبای و  یم  طلـست  روما  رب  اهنآ  ینام و  یم  اهنت  یهد  ماـجنا  دـنیوگ  یم  ناـنآ  هچنآ  نوچ  دـنرادن و  تسود 

سپ ییامن  تروشم  تسا ، هدش  تباث  همه  رب  وا  تناید  نید و  یلو  تسا  کیدزن  اه  نمهرب  هب  وا  لصا  هک  دـنچ  ره  میکح  نودـیا 
هاشداپ تفگ  نودـیا  تساوخ و  تروشم  تفگ و  میکح  نودـیا  هب  ار  ارجام  یمامت  سپـس  تفر  میکح  نودـیا  دزن  یناهنپ  هاـشداپ 

یم ریبعت  ار  وت  باوخ  نم  دـندوبن و  راکتـسرد  نیما و  اهنآ  نوچ  دومن  نایب  هورگ  هفیاـط و  نآ  اـب  ار  اـه  باوخ  نیا  هک  درک  هابتـشا 
يوس هب  هدنیامن  هیاسمه  روشک  زا  يدوزب  هک  تسا  نآ  ینعم  دندوب  هداتـسیا  دوخ  مد  يور  باوخ  رد  هک  خرـس  یهام  ود  نآ  منک ،

هاشداپ لابند  هب  هک  باوخ  نآ  دنروآ و  یم  هیدـه  توقای  قودنـص  دـصراهچ  اهنآ  يور  هک  تمیقنارگ  لیف  ود  اب  دـمآ  دـهاوخ  وت 
رگید هاش  هک  تسا  يریشمش  دیود  یم  هک  يرام  نآ  ریبعت  دندروآ و  یم  هیده  وت  يارب  هک  تسا  بسا  ود  دندمآ  وا  شیپ  دندوب و 

وت يارب  هک  تسا  رهاوج  زا  تمیق  نارگ  سابل  درک  هتـشغآ  نآ  هب  ار  دوخ  هاشداپ  هک  نوخ  نآ  دتـسرف و  یم  هیده  وت  يارب  هیاسمه 
دنروآ و یم  هیده  هب 
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راوس نآ  رب  وت  هدروآ و  هیدـه  وت  يارب  تسود  روشک  زا  يدیفـس  لیف  هک  تسا  نآ  دوب  هتـسشن  رتش  رب  هاـشداپ  هک  باوخ  نآ  ریبعت 
رب هک  یغرم  نآ  دنروآ و  یم  هیده  وت  يارب  تسود  روشک  زا  هک  تسا  یجات  دوب  هدمآ  وت  رـس  يور  هک  یـشتآ  نآ  دـش و  یهاوخ 

نیا يا و  هدرک  رود  دوخ  زا  ار  دوخ  نازیزع  زا  یکی  وت  هک  تسا  نیا  نآ  ریبـعت  يدوب  نیگمغ  تباـب  نآ  زا  وت  دزیم و  كون  وـت  رس 
رظتنم زور  تفه  سپـس  دومن و  میکح  هب  ناوارف  مارتحا  دش و  لاحـشوخ  هاشداپ  ماگنه  نیا  رد  يا  هدـید  هک  ییاهباوخ  ینعم  تسا 
بوخ تفگ  دوخ  رـسمه  رـسپ و  ریزو و  هب  هاشداپ  دندیـسر و  دوخ  يایاده  اب  هیاسمه  ياه  روشک  ناگدـنیامن  نامز  نیا  رد  دـش و 

تکـاله ضرعم  رد  ثیبخ  ياـهنمهرب  هراـشا  هب  هک  امـش  نیب  ار  اـهنآ  تسیاـب  هکلب  مراد  هگن  دوخ  دزن  رد  ار  ایادـه  نیا  هک  تسین 
نیع رد  درادرب  ار  جات  تساوخ  هکلم  دنک  باختنا  ار  سابل  ای  جات و  ای  وا  رـسمه  هکلم  هک  تفگ  سپـس  منک و  میـسقت  دیدوب  هداتفا 

مـشچ هراشا  هجوتم  هاش  ناهگان  هک  رادرب  ار  سابل  هک  درک  هراشا  دوخ  مشچ  اب  ریزو  یلو  دـنادب  مه  ار  ریزو  رظن  تساوخ  یم  لاح 
هکلم تسا و  هدش  بویعم  وا  مشچ  هک  دـیامن  روصت  دـنکن و  کش  هاش  ات  تشاد  هاگن  هتـسب  دوخ  مشچ  نانچمه  ریزو  دـش و  ریزو 
هتـسب تسا  هدش  بویعم  هک  هناهب  نیا  هب  ار  دوخ  مشچ  دمآ  یم  هاشداپ  دزن  یتقو  مه  دـعب  لاس  لهچ  ات  ریزو  تشادرب و  ار  جات  مه 
يزور تشاد  رسمه  ود  هاشداپ  .دومن  یم  كاله  ار  ود  ره  هاش  هنرگو  درک  یم  عفد  ار  هاش  ینامگ  دب  هلیح  نیا  اب  تشاد و  یم  هگن 
داتسیا هاشداپ  يوربور  جنرب  اذغ و  قبط  اب  هتـشاذگ و  رـس  يور  دوب  هداد  هیده  وا  هب  هاشداپ  هک  ار  یجات  هکلم  دوب و  هکلم  لزنم  رد 

وا هاش  ناهگان  درک  روبع  هاشداپ  دزن  زا  هدیشوپ  ار  ابیز  سابل  نآ  وا ، يوه  ای  رگید  رسمه  هظحل  نیا  رد  دروخ  یم  اذغ  نآ  زا  هاش  و 
درک و راضحا  ار  ریزو  هاشداپ  تخیر  هاشداپ  تروص  رـس و  يور  ار  اذغ  ینیـس  تداسح  يور  زا  هکلم  درک و  نیـسحت  تدش  هب  ار 

ریزو دوش  یتربع  سرد  نارگید  يارب  ات  نک  عطق  ار  وا  ندرگ  هدرب و  تعرـس  هب  ار  وا  سپ  درک  راکچ  نم  اب  ناداـن  نیا  نیبب  تفگ 
تاجن ار  ام  همه  هک  هدوب  یـسک  هکلم  اریز  منک  لیجعت  راـک  نیا  رد  یتسیاـبن  نم  تفگ  دوخ  شیپ  دروآ و  نوریب  دوخ  اـب  ار  هکلم 

نامیـشپ رگا  منک  یم  ربص  نم  سپ  دـنک  یم  تازاجم  ارم  دوش  نامیـشپ  ادـعب  هاشداپ  رگا  .دراد  هقالع  وا  هب  هاشداپ  نینچمه  هداد و 
ینما لحم  هب  دوخ  نارای  زا  يا  هدع  اب  ار  هکلم  سپ  تشاد  مهاوخن  يا  هراچ  نم  تشاد  رارـصا  رگا  مرب و  یم  وا  شیپ  ار  هکلم  دش 

روتـسد تفگ  دـمآ و  هاشداپ  شیپ  نیگمغ  هدرک و  دولآ  نوخ  ار  يریـشمش  سپـس  دـننک و  يرادـهگن  مارتحا  اب  داد  روتـسد  درب و 
ریزو نوچ  مدرک  ارجا  ار  هاشداپ 
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يروتـسد هاشداپ  هک  تسین  حیحـص  تسا و  هتـشذگ  اه  هتـشذگ  هک  دشابن  نیگمغ  هاشداپ  تفگ  دـید  هاشداپ  رد  ار  ینامیـشپ  راثآ 
یم هطبار  نیا  رد  یناتـساد  نم  دـهد  هزاجا  هاشداپ  رگا  درک و  ناوت  یمن  يراک  هک  یتقو  اصوصخ  دوش  نامیـشپ  هلـصافالب  دـهد و 

هریخذ دوخ  ناتـسمز  يارب  دنتـساوخ  یم  دندرک و  یم  یناگدـنز  مه  اب  رتوبک  ود  هک  دـنا  هدروآ  تفگ  ریزو  وگب  تفگ  هاش  میوگ 
هریخذ ناتـسمز  يارب  میا  هدروآ  هک  ار  هک  ییاه  هناد  ام  تسا  ناوارف  اذـغ  تسا و  ناتـسبات  نالا  تفگ  رن  رتوبک  دـهد  ماجنا  يزاـس 

ریثات نآ  رد  یمرگ  دـش  مرگ  اوه  یتقو  تشاد و  من  اه  هناد  نیا  دـندرک و  رپ  ار  هنال  دـندوب  هدروآ  هک  ییاـه  هناد  اـب  سپـس  مینک و 
رتوبک هب  تسا  هدـش  فصن  رابنا  دـید  تشگرب  هناخ  هب  رن  تفج  یتقو  دـمآ  رظن  هب  مک  نآ  رادـقم  هدـش و  کشخ  اـه  هناد  هدرک و 
درکن رواب  رن  رتوبک  مدروخن  تفگ  یم  وا  هچ  ره  يدروخ و  میدوب  هدرک  يرادهگن  ناتـسمز  يارب  هک  ار  ییاه  هناد  ارچ  تفگ  هدام 

هتشگرب لوا  عضو  نامه  هب  هرابود  رابنا  درک و  رثا  اه  هناد  هب  اوه  من  دیسر و  ارف  ناتـسمز  نوچ  درم  وا  ات  دز  ار  هدام  رتوبک  ردقنآ  و 
نیا هاشداپ  نوچ  سپ  تشادن  يدوس  ینامیشپ  یلو  هدرک  هابتشا  وا  هتشادن و  ریصقت  هدام  رتوبک  هک  دش  هجوتم  رن  رتوبک  دش و  رپ  و 

يدرک كاله  ار  هکلم  لثم  یلامک  اب  نز  يدرک و  لمع  میداد  روتـسد  یتحاران  تلاح  رد  هک  هملک  کی  هب  تفگ  دینـش  ار  نانخس 
رفن ود  تفگ  درک و  شنزرس  تمالم و  اه  هتفگ  اه و  لثم  هب  ار  وا  ریزو  سپ  متسه  نیگمغ  تحاران و  رایـسب  هکلم  گرم  رد  نم  و 
دراد تردـق  هک  یلاح  رد  هکنآ  مود  دریگ  راکب  يرادرک  دـب  رد  ار  دوخ  تمه  مامت  هک  سکنآ  لوا  دـنام  دـنهاوخ  مغ  رد  هشیمه 

زا يرود  تفگ  ریزو  تسا  بجاو  يرود  وت  لثم  زا  تفگ  هاشداپ  دشکب  دایز  ترـسح  ترخآ  رد  سپـس  دهدن و  ماجنا  بوخ  راک 
مشچ و هک  سکنآ  رگید  دنک و  راکنا  ار  تمایق  زور  تساوخزاب  دراذگن و  قرف  ار  یبوخ  يدب و  هکنآ  یکی  تسا  بجاو  سک  ود 

يدرم تفگ  کـلم  دـیامنن  كاـپ  رازآ  دـسح  صرح و  زا  ار  دوخ  لد  دـنکن و  یناـبهگن  مارح  زا  ار  دوخ  تروع  ناـبز و  شوـگ و 
هک ینز  مود  دنک  هجوت  مدرم  رکشل و  هب  دوخ  تورث  اب  هک  یهاشداپ  لوا  دنتـسه  نینچ  رفن  هس  تفگ  ایهم ، یتسه و  باوج  رـضاح 

تخادنا یتحاران  جنر و  هب  ارم  وت  يوگتفگ  تفگ : هاشداپ  .دشاب  لمع  اب  هک  يدنمشناد  ملاع و  موس  دیامن و  تبحم  دوخ  رهوش  هب 
يرهوش مود ، دب  ربخ  هدنروآ  یلو  رهاظ  شوخ  راوس  بسا  لوا  تسا  صخش  ود  هتـسیاش  یتحاران  جنر و  هب  يراتفرگ  تفگ : ریزو 

هابت رفن  هس  شـالت  تفگ  ریزو  يدرک  كـاله  قحاـن  شـالت  اـب  ار  هکلم  تفگ  هاـشداپ  .درادـن  هجوت  وا  هب  یلو  دراد  بوخ  نز  هک 
رد دشوپب و  دیفس  سابل  هک  سکنآ  لوا  .تسا 
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ات دتـسیاب  هناخدور  بآ  رد  دربب و  دوخ  تسد  يالاب  ار  نآ  دیوشب و  سابل  هک  ییوشـسابل  نآ  مود  .دنک  راک  يزاس  هشیـش  هاگراک 
یتسه نآ  راوازس  وت  تفگ  هاشداپ  .دنارذگب  رفس  رد  ار  دوخ  رمع  دشاب و  هتشاد  دنزرف  رـسمه و  هک  یناگرزاب  موس  دوش و  کشخ 

تازاجم ار  یهاـنگ  یب  درف  هک  یـسک  نآ  لوا  دنتـسه  تازاـجم  هنوگنیا  هتـسیاش  رفن  ود  تفگ  ریزو  يوش  تازاـجم  تدـش  هب  هک 
مدآ دیآ  یم  رظن  هب  تفگ  هاشداپ  .دریذپن  دنروایب  دوخ  راک  رب  یلیلد  رگا  دنک و  هذخاوم  ار  مدرم  هک  سک  نآ  رگید  دشاب و  هدرک 

دشارت و یم  بوچ  هک  يراجن  نآ  لوا  دنتسه  تلصخ  نیا  رب  رفن  هس  تفگ  یتسه  مه  بدا  یب  حیقو و  نمـض  رد  لهاج و  نادان و 
تسین و دلب  ار  راک  یلو  دنک  یم  ینز  هبنپ  هک  یـسک  مود  دنک و  یم  رپ  ار  هناخ  ياضف  یمامت  هک  يوحن  هب  دـهد  یم  رارق  هناخ  رد 
لام و دوش و  نکاس  بیرغ  ياـه  رهـش  رد  هک  يدـنمتورث  موس  .دوش  یم  مورحم  مه  دزم  زا  دـنک و  یم  حورجم  ار  مدرم  هلک  رس و 

رفن هس  تفگ  ریزو  دشاب  یم  هکلم  ندید  میوزرآ  تفگ  هاشداپ  .دننامب  مورحم  وا  هداوناخ  دتفیب و  دزد  نمـشد و  تسد  هب  وا  لاوما 
دوش و هداد  وا  هب  ناراکوکین  لامعا  باوث  دراد  وزرآ  هک  راکهابت  ناسنا  نآ  لوا  دنسرن  نآ  هب  یلو  دنـشاب  هتـشاد  ار  يزیچ  يوزرآ 
رد هشیمه  هک  ینادان  لهاج و  نآ  موس  دوش و  دیجمت  فیرعت و  هدنشخب  میرک و  دارفا  دننام  وا  زا  دراد  وزرآ  هک  یلیخب  ناسنا  مود 
نم تفگ  هاشداپ  .دشاب  ربارب  ناحلاص  هاگیاج  اب  وا  هاگیاج  هک  دراد  وزرآ  یلو  دـشاب  یم  مشخ  دـسح و  صرح و  توهـش و  ریـسم 

گنج رد  هک  ییوجگنج  نآ  لوا  دنزادنا  یم  باذع  جـنر و  رد  ار  دوخ  صخـش  هس  تفگ  ریزو  متخادـنا  یتخبدـب  نیا  رد  ار  دوخ 
يراوخ ابر  قیرط  زا  هک  ثراو  یب  صیرح و  ناگرزاب  نآ  مود  دیآ  دراو  وا  هب  يراک  نیگنس و  یمخز  ات  دنک  یم  تلفغ  تهج  یب 

هک يدرم  ریپ  نآ  موس  .دوش و  یم  وا  بیصن  ترخآ  یتخب  دب  جنر و  دسر و  یم  وا  گرم  لاح  رد  دنک و  یم  هفاضا  دوخ  تورث  رب 
درد نیمه  هب  ماجنا  رـس  دنک و  یم  وزرآ  ار  گرم  هک  دیآ  یم  شراگزور  هب  الب  نانچ  زور  ره  دریگ و  یم  هراک  دب  بیجن و  ان  نز 

نخـس هنوگنیا  ام  اب  یناد  یم  زاجم  ار  دوخ  وت  هک  میا  هدـش  ریقح  دـح  نیا  اـت  وت  مشچ  رد  اـم  تفگ  هاـشداپ  .دوش  یم  كـاله  مه 
دوخ يامرفراک  بحاص و  اـب  بش  رهظ و  حبـص و  هک  یمداـخ  نآ  لوا  دوش : یم  ریقح  مداـخ  مشچ  رد  رفن  هس  تفگ  ریزو  ییوگب 

امرفراک لاوما  رب  هک  هداوناخ  رکون  نآ  مود  .دشابن  هاگآ  دوخ  تسایر  هاگیاج  زا  دشاب و  بدا  یب  زاب و  یخوش  زین  امرفراک  دشاب و 
میرح رد  هک  یمداخ  رکون و  نآ  موس  دوش و  رتشیب  امرفراک  تورث  زا  وا  تورث  یتدـم  تشذـگ  زا  سپ  هک  يوحن  هب  دـشاب  طلـسم 

دشاب هتشاد  ار  نآ  قاقحتسا  هکنآ  نودب  دوخ  سیئر 
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يدرف ار  وت  ریزو  يا  تفگ  هاشداپ  سپـس  دوش ، یم  هاگآ  اهنآ  یگدنز  رارـسا  یمامت  رب  قیرط  نیا  زا  دریگ و  یم  رارق  دامتعا  دروم 
هک یصخش  نآ  لوا  دنتـسه  باطخ  نیا  هتـسیاش  رفن  هس  تفگ  ریزو  منیب  یم  هتـشاذگ  رتارف  اپ  دوخ  دح  زا  هک  یـسک  رـس و  کبس 

نادان نآ  هک  نیمه  دیامن و  قیوشت  شناد  ملع و  بسک  هب  ار  وا  سپ  دـنک ، تیادـه  تسار  هار  هب  ار  نادان  لهاج و  يدرف  دـهاوخب 
رب ار  قمحا  درف  هک  یصخش  نآ  مود  درادن و  هدیاف  ینامیـشپ  هتبلا  هک  دیوگ  ازـس  ان  شحف و  صخـش  نیا  هب  دیـسر  ییاج  هب  لهاج 

ار یتشز  راک  ای  دنک و  یم  لقن  وا  زا  ار  یغورد  مدرم  هب  تعاس  ره  هک  دیامن  دوخ  مرحم  یگدنز  رارسا  رد  دنک و  طلسم  نتـشیوخ 
ناهنپ یـسک  زا  ار  دوخ  یگدنز  زار  وا  هک  دیوگ  یم  یـسک  اب  ار  دوخ  یگدـنز  ياه  زار  هک  سکنآ  موس  دـهد و  یم  تبـسن  وا  هب 

تاکرح زا  صخـش  هس  ینادان  لهج و  تفگ  ریزو  تسوت  ینادان  لهج و  هناشن  وت  راتفر  لاـمعا و  تفگ  هاـشداپ  سپـس  .دـنک  یمن 
نیب رواد  ناونع  هب  دسانش  یمن  هک  ار  یصخش  دهد و  سانـشان  دارفا  تسد  هب  ار  دوخ  لاوما  هک  یـصخش  لوا  دوش  یم  مولعم  نانآ 

گنج زور  هب  دنک و  ناوارف  ناتسود  نتشاد  تورث و  یگداتسیا و  تعاجش و  ياعدا  هک  یصخش  نآ  مود  .دهد  رارق  نمشد  دوخ و 
ياـعدا هک  سکنآ  موس  دـنک و  تباـث  ار  دوخ  ياـعدا  دـناوتن  نانمـشد  موجه  نادـنمتورث و  ناـیم  رد  یتـخب و  دـب  تبکن و  زورب  و 

نم هب  یهاوخ  یم  نانخس  نیا  اب  تفگ  هاشداپ  .تسا  ییایند  ياه  تذل  تاوهش و  هدنب  لمع  رد  یلو  دراد  ییایند  تاذل  زا  تشذگ 
تقیقح رد  یلو  دنتـسه  اـناد  هک  دـننک  یم  روصت  رفن  هس  تفگ  ریزو  .یهد  ناـشن  مدرم  هب  ار  دوخ  لـقع  یهد و  داـی  يراد  روشک 
یشاقن مود  .دراد  تراهم  هک  دنک  یم  رکف  دناد و  یمن  ار  یقیـسوم  راک  مب  ریز و  تسا و  زومآون  هک  برطم  نآ  لوا  دنتـسه  نادان 

اوسر ار  دوخ  مهم  عیاقو  رد  دـنک و  ییاناد  ياـعدا  لـفاحم  رد  هک  یناداـن  موس  دـناد و  یم  شاـقن  ار  دوخ  یلو  تسا  هبرجت  یب  هک 
یفاب غورد  دایز  هک  یصخش  نآ  لوا  دننک  مادقا  قحان  هب  روما  رد  رفن  هس  تفگ  ریزو  یتشک  قحان  هب  ار  هکلم  تفگ  هاشداپ  .دیامن 

همه هک  یهاشداپ  موس  دشابن و  رداق  دوخ  مشخ  لرتنک  رب  هک  هدارا  تسـس  ناسنا  مود  .دنکن  قیقحت  دوخ  لمع  فرح و  رد  دـنک و 
سرت وت  زا  ام  هک  تسا  هدش  ثعاب  وت  نانخـس  تفگ :  کلم  .دهد  یم  رارق  گرزب  ياه  راک  رد  اصوصخم  دوخ  روما  نایرج  رد  ار 
هخاـش يور  هک  یکچوـک  هدـنرپ  نآ  سرت  لوا  .تسا  هجوـم  ریغ  لـیلد و  یب  رفن  دـنچ  زا  سرت  زورب  تفگ  ریزو  میهدـب  هار  لد  هب 

دوخ يور  رب  ار  نامسآ  نداتفا  يولج  ات  درب  یم  الاب  ار  دوخ  ياپ  کی  سپ  دتفیب ، وا  يور  نامـسآ  هک  دسرت  یم  هتـسشن و  یکیراب 
انرد مود  .دریگب 
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یم تسا و  كاـخ  زا  وا  ياذـغ  هک  یمرک  موس  دـهد و  یمن  رارق  نیمز  يور  ار  دوخ  ياـپ  ود  ره  دوخ ، نزو  ینیگنـس  سرت  زا  هک 
ار وا  هدش و  وا  لامج  قشاع  مدرم  ادابم  هکنآ  سرت  زا  دـیآ  یمن  نوریب  زور  هک  یـشافخ  مراهچ  دوش و  مامت  وا  ییاذـغ  عبنم  دـسرت 
، منک یظفاحادخ  یمرخ  یشوخ و  اب  یتسیاب  رگید  هکلم  زا  دعب  تفگ  هاشداپ  .دنهد  رارق  سفق  رد  هتفرگ و  ناگدنرپ  ریاس  نوچمه 

دب درف  نآ  مود  دوش و  راـتفرگ  ناـنادان  تبحاـصم  هب  هک  یلقاـع  نآ  لوا  تسا  قداـص  رفن  ود  اـب  هطبار  رد  عوضوم  نیا  تفگ  ریزو 
تفگ ریزو  يراذـگ  یمن  قرف  دـب  بوخ و  نیب  رگید  وت  تفگ  هاشداپ  .درادرب  تسد  دوخ  یقـالخا  دـب  زا  دـناوت  یمن  هک  یقـالخا 

اب هک  راکهانگ  نئاخ و  مداـخ  مود  دوش و  ـالتبم  تخـس  ضرم  مئاد و  يدرد  هب  هکنآ  لوا  دـنوش  یم  ـالتبم  عضو  نیا  هب  رفن  راـهچ 
متس مراهچ  دشاب و  هتشادن  يا  هراچ  دوش و  وربور  عاجش  دنمتردق و  ینمـشد  اب  هک  سکنآ  موس  دوش و  وربور  دنمتردق  يامرفراک 
ریزو يا ، هدرک  مگ  ار  اه  یبوخ  مامت  وت  تفگ  هاشداپ  دـشاب ، هتـشادن  تاجن  هار  دـتفیب و  دوخ  زارت  ملاظ  تسد  رد  هک  يرباج  راک 
دوخ رکف  هب  هک  سک  نآ  مود  دـنادب ، یبوخ  تلیـضف و  ار  متـس  ملظ و  هکنآ  لوا  تسا  هتـسیاش  رفن  راـهچ  يارب  تفـص  نیا  تفگ 
رگید تفگ  هاشداپ  سپس  .دوش  یضار  رید  هدش و  كانمـشخ  دوز  هکنآ  مراهچ  دنک و  یتسود  نادزد  اب  هکنآ  موس  دشاب و  رورغم 
ناویح مود  تسا  ناساره  هتفـشآ و  هک  يرام  لوا  .درک  داـمتعا  ناوت  یمن  رفن  راـهچ  هب  تفگ  ریزو  درک ، ناوت  یمن  ناـنیمطا  وت  هب 
تفگ ریزو  تسا ، داضت  اـم  اـب  وت  یتسود  رگید  تفگ  هاـشداپ  نید ، یب  مکاـح  مراـهچ  محر و  یب  هاـشداپ  موس  هنـسرگ و  یـشحو 
تفگ هاشداپ  .بش  زور و  تملظ و  رون و  رـش و  ریخ و  دـساف و  ناسنا  اب  حـلاص  ناسنا  لوا  .دـنرادن  شزاس  زیچ  راهچ  اب  زیچ  راهچ 
يدرف موس  شاحف  يایح  یب  مود  نادان  رکف و  یب  دزد  لوا  درک  دامتعا  تسیابن  رفن  راهچ  هب  تفگ  ریزو  مرادـن ، دامتعا  وت  رب  رگید 

هکلم يرود  درد  رد  نم  مغ  تفگ  هاشداپ  .نادان  لقع و  یب  دارفا  مراـهچ  دـشاب و  هدـش  هدرزآ  هتـشاد و  نداد  شحف  هب  تداـع  هک 
بسن و لصا و  ياراد  هک  ییاه  نز  نآ  يارب  لوا  تسا  هتـسیاش  ندروخ  مغ  نانز  زا  هورگ  جـنپ  يارب  تفگ  ریزو  دریذـپ ، یمن  افش 
اب رش  ریخ و  بوخ و  دب و  رد  هک  ییاه  نز  نینچمه  دنشاب و  لدکی  رابدرب و  اناد و  هک  ییاه  نز  نآ  رگید  .دنتسه و  تفع  اب  ابیز و 

یـسک رگا  تفگ  هاشداپ  دوش ، لصاح  رهوش  يارب  رایـسب  تعفنم  نانآ  اب  تبحاصم  رد  هک  ییاه  نز  مراـهچ  دنـشاب و  هارمه  رهوش 
اهنآ ناج  زا  رفن  راهچ  يارب  تورث  لام و  تفگ  ریزو  مشخب ، یم  تورث  وا  هب  دنک  رکف  هچنآ  زا  رتشیب  دناسرب  نم  هب  ار  هکلم  دناوتب 

دور گنج  هب  هک  سکنآ  لوا  تسا  رت  زیزع 
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هک صخش  نآ  موس  دیامن و  رفح  خاروس  نمشد ، ياه  هعلق  كانرطخ  نیگنس و  ياه  راوید  ریز  هک  صخـشنآ  مود  دریگب  يدزم  ات 
حورجم نانچ  ار  ام  لد  ینمشد ، رد  تفگ  هاشداپ  .دنک  يرگراک  نیمز  ریز  نداعم  رد  هک  سکنآ  مراهچ  دنک و  یناگرزاب  ایرد  رد 

يراکشزاب شوم ، هبرگ و  شیم ، گرگ و  تسا  لوبق  لباق  هورگ  راهچ  نایم  ینمشد  نیا  تفگ  ریزو  تسین ، ریذپ  مهرم  هک  يدرک 
نیا هب  هورگ  تفه  تفگ  ریزو  يدرک ، دوبان  نم  هب  ار  دوخ  رمع  مامت  تمدخ  نانخـس  نیا  اب  تفگ  هاشداپ  غالک ، دـغج و  جارد ، و 
دوخ هاگرد  رد  هک  یهاشداپ  مود  دـنک و  یم  لطاب  تیذا  تنم و  اب  ار  دوخ  ياه  یبوخ  هک  یـسک  نآ  لوا  .دـنوش  یم  التبم  تفص 

مراهچ دـشاب  رتشیب  وا  يراتفر  شوخ  زا  وا  يراتفر  دـب  هک  راتفر  دـب  بصنم  بحاص  موس  دـنک  تیبرت  ار  وگغورد  لبنت و  صاخـشا 
هب ار  نئاخ  راکم و  درف  هک  يا  هدنـشخب  میرک و  درم  مجنپ  دیامن  يور  هدایز  راکبان  شکرـس و  دنزرف  ییاریذـپ  رد  هک  زوسلد  ردام 

نادهاز هب  هک  سک  نآ  دـنک و  راختفا  دوخ  هرابرد  ناتـسود  ییوگ  دـب  هب  هک  صخـش  نآ  مشـش  دـنک و  باختنا  دوخ  يراد  تناما 
لوا .دـنک  یم  دوبان  ار  اه  یبوخ  زیچ  جـنپ  تفگ  ریزو  يدرب ، كاخ  ریزب  وا  تکاله  اب  ار  هکلم  ییابیز  تفگ  هاشداپ  دـنکن ، مارتحا 

ار وا  نت  دـناشوپب و  ار  لـقع  هک  یمغ  موس  دـیامن و  دوباـن  ار  ملع  هک  یلهج  مود  دـنک و  یم  دوباـن  ار  يراـبدرب  هک  بضغ  مشخ و 
نم وگتفگ ، نیا  زا  سپ  تفگ  هاشداپ  یگنـشت ، یگنـسرگ و  مجنپ  دشک و  گرم  ماک  هب  ار  وا  هک  مئاد  گنج  مراهچ  .دنک و  رامیب 

هک تسا  لهاج  هک  یـسک  زا  لوا  دنیامن  یم  يرود  هورگ  شـش  اب  تبحاصم  زا  نادنمـشیدنا  تفگ  ریزو  مرادن ، وت  اب  يراک  رگید 
گرزب ياه  راک  لمحت  هک  هلصوح  یب  صخـش  زا  دننک  یم  يرود  مود  دنهد ، یمن  رارق  تروشم  فرط  ار  وا  هدومن و  يرود  وا  زا 

دهد یم  حیجرت  دوخ  دوجو  رب  ار  لام  هک  یصیرح  مراهچ  دیآ و  یم  رد  بجعت  هب  دوخ  رکف  زا  هک  ییوگغورد  زا  موس  درادن و  ار 
تفگ هاشداپ  دشاب ، هتشادن  لوبق  ار  وا  قالخا  ملعم  هک  ینیبدوخ  ناسنا  مشش  دنک و  باختنا  زارد  رود و  رفـس  هک  یفیعـض  مجنپ  و 

، گنج رد  عاجش  لوا  دوش  یم  مولعم  شیامزآ  رد  رفن  هد  رهوج  تفگ  ریزو  يدوب ، بوخ  مدوب  هدرکن  شیامزآ  ار  وت  هک  ینامز  ات 
، زاین تقو  رد  تسود  مجنپ  باتک ، باسح و  نامز  رد  ناگرزاب  مراهچ  يراتفرگ ، رد  راک  بحاص  موس  يزرواشک ، رد  رگزرب  مود 

لام كرت  هک  یـسک  دهز  مهن  رقف و  رد  ناسنا  ربص  متـشه  باوث ، بسک  تقو  رد  دـهاز  متفه  تبکن و  نامز  رد  لایع  لها و  مشش 
دیـسر اجنیا  هب  نخـس  نوچ  .يراد  نتـشیوخ  مدع  يزرو و  تفع  مدـع  هب  دراد  تردـق  هک  یـسک  يارب  يزرو  تفع  مهد  هدومن و 

ناوارف هودنا  مغ و  رد  هاشداپ 
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روتـسد نم  هاشداپ  يا  تفگ  سپ  میامن  نامداش  هکلم  رادید  هب  ار  وا  یتسیاب  لاح  تفگ  دوخ  شیپ  دش و  تکاس  ریزو  تفر و  ورف 
هک اریز  نک  تازاجم  ارم  یهاوخ  یم  رگا  تسا و  هدـنز  هکلم  هک  شاـب  هاـگآ  يوش و  نامیـشپ  هک  مدیـسرت  مدرکن و  ارجا  ار  اـمش 
رد هک  یتخانـش  هب  هجوت  اب  نم ، ناـمرف  يارجا  رد  هک  متـسناد  یم  تفگ  دینـش  ار  ربخ  نیا  نوچ  هاـشداپ  .مدرکن  ارجا  ار  وت  روتـسد 

ار هکلم  ریزو  سپ  تسین  تازاجم  نیا  هتسیاش  اطخ  نیا  مغریلع  هکلم  هک  یتسناد  یم  اریز  .ینک  یم  لمات  متـشاد  وت  تیارد  لقع و 
نودـیا درک و  لامعا  اه  نمهرب  هب  تبـسن  ار  یتخـس  تازاجم  هداد و  هکلم  ریزو و  هب  ناوارف  شاداپ  هاشداپ  درب و  هاشداپ  روضح  هب 

.دومن اطع  ناوارف  شاداپ  ار  میکح 

درگناهج رگ و  رز  باب 

ناتـساد لاـح  رگید ، بوخ  تافـص  رب  ار  تفـص  نیا  تلیـضف  میتسناد  يراـبدرب و  ناتـساد  رب  مدـش  هاـگآ  مدینـش و  تفگ  هاـشداپ 
تخانـش هب  تبـسن  ناهاشداپ  رب  تسا  بجاو  داد  خـساپ  نمهرب  نک ، ناـیب  نارازگتمدـخ  يریگ  راـکب  هوحن  رد  ار  رگید  ناـهاشداپ 

.تسا هنوگچ  نآ  هک  تفگ  تسا  زاس  الط  نآ  تیاکح  هکنانچنآ  دـیاین ، مهارف  ینامیـشپ  تابجوم  ات  اهنآ  ینادراک  هزادـنا  مدرم و 
هنیزوب کی  ربب و  کی  راگزور  ياضق  زا  يزور  هک  دندنک  یهاچ  یشحو  ناروناج  يارب  نادایـص  زا  یهورگ  هک  دنا  هدروآ  تفگ :

هب ندوب  یمخز  لیلد  هب  تاناویح  نیا  هک  داتفا  هاچ  نآ  رد  زین  يرگرز  ینعی  زاس  الط  کی  نآ  زا  دـعب  دـنداتفا و  نآ  رد  رام  کی  و 
باوث ات  مهد  تاجن  ار  درم  نآ  تفگ  دوخ  اب  درک و  روبع  اجنآ  زا  یـصخش  زور  کی  ات  تشذـگ  اه  زور  دنتـشادن و  يراـک  رگرز 

سپ دمآ  نوریب  ربب  موس  تبون  رام و  نآ  زا  دعب  دمآ و  الاب  هنیزوب  لوا  تخادـنا  هاچ  رد  ار  بانط  سپ  دـشاب  نم  ترخآ  هریخذ  نآ 
نالف رد  نم  هناخ  تفگ  هنیزوب  .مینک  ناربج  ار  وت  تبحم  میهاوخ  یم  ام  يدرک  تبحم  اـم  هب  نوچ  دـنتفگ  درم  نآ  هب  اـهنآ  هس  ره 

رد اـهنآ ، کـیدزن  رهـش  رد  مه  نم  تفگ  راـم  منک و  یم  یگدـنز  هوک  نآ  راـنک  رد  یلگنج  هشیب و  رد  نم  تفگ  ربب  تسا و  هوک 
ار درم  نیا  هکنیا  نآ  میراد و  وت  هب  یتحیـصن  اـما  میئاـمن  یم  ناربج  ار  وت  تبحم  يدرک  رذـگ  اـم  هب  رگا  سپ  مراد  لزنم  يا  هناـخ 

لوبق ار  نانآ  فرح  درم  دـهدن ، بیرف  ار  وت  وا  رهاظ  دـهد و  یم  يدـب  اب  ار  یبوخ  شاداـپ  تسا و  يدـب  مدآ  هک  اریز  رواـین  نوریب 
رکشت زین  رگرز  سپ  دروآ  الاب  ار  رگرز  تخادنا و  نییاپ  ار  بانط  درکن و 
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درک یم  يدرگناهج  هک  صخش  نآ  تشذگ و  ارجام  نیا  رب  ینامز  هکنیا  ات  دیامن  ناربج  ار  وا  یبوخ  هک  داد  هدعو  هدرک و  ناوارف 
یمک درم  هدروآ و  وا  يارب  ناوارف  ياه  هویم  دمآ و  وا  کیدزن  تخانش و  ار  وا  هنیزوب  دش ، دراو  اهنآ  تنوکس  لحم  رهـش  نامه  هب 

درم نآ  يارب  ار  وا  تارهاوج  تشک و  ار  ریما  رتخد  تفر و  غاب  هب  سپس  سرتن و  تفگ  ربب  اما  دیسرت  ربب  زا  یلو  دیسر  ربب  هب  رتولج 
ات رگ  رز  دـشورفب  بوخ  تمیق  هب  ات  دـمآ  رگ  رز  دزن  هتفرگ  ار  تارهاوج  درم  نآ  دروآ ، تشادـن ،) ربخ  عوضوم  نیا  زا  ارهاظ  هک  )

لتاق اب  ار  وت  رتخد  تارهاوج  تفگ  هتفر  ریما  دزن  تعرس  هب  قیقحت و  نودب  تسا ، ریما  رتخد  هب  قلعتم  هک  تسناد  دید  ار  تارهاوج 
ریما رـسپ  نم  تفگ  هدناسر  درم  هب  ار  دوخ  هدش  هاگآ  نآ  رب  رام  سپـس  تخادنا  نادنز  هب  هدرک  ریگتـسد  ار  وا  ریما  مدرک و  ادیپ  وا 

زا ریما  رـسپ  تاجن  اب  رگم  تفگ  داد  وا  هب  ار  یهایگ  سپـس  تسا  هایگ  نیا  وا  نامرد  يوراد  تسا و  راـمیب  نونکا  ما و  هدز  شین  ار 
اوادم ار  ریما  رـسپ  درم  نآ  تسا و  درگناهج  درم  نیا  تسد  رد  ریما  رـسپ  يوراد  تفگ  هتفر  يدنلب  رب  سپ  ینک  ادیپ  تاجن  الب  نیا 

ار رتخد  لتق  هانگ  هک  ار  نئاخ  رگ  رز  نآ  داد  روتـسد  سپـس  دوش  تباث  وا  یهانگیب  هک  دـش  ثعاب  درم  نآ  اب  ریما  يوگتفگ  درک و 
.دنیامن تازاجم  وا  ياج  هب  دوب  هداد  تبسن  وا  هب 

نارای هدازهاش و  باب 

نمهرب دـنور ، یم  تیادـه  هار  هب  لقع  غارچ  اب  هک  ار  یناسک  ناتـساد  وگب  نم  يارب  لاـح  متـسناد و  ار  ناتـساد  نیا  تفگ  هاـشداپ 
دنوادخ قیفوت ) ینعی   ) ریدقت رد  یتسیاب  نآ  تارمث  یلو  تسا  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  لیلد  امنهار و  لقع ، هک  داد  باوج 

يا هدازهاش  لوا  دندوب  هداتفا  یهار  رد  رفن  راهچ  هک  دنا  هدروآ  تفگ  هنوگچ  تفگ  تسا  هدازهاش  نآ  ناتـساد  هک  روطنامه  دـشاب 
یم یناگرزاب  وا  ردپ  هک  دوب  يرسپ  موس  دوب  ابیز  دیشر و  یناوجون  هک  دنمتورث  يدرم  رـسپ  مود  دوب  مولعم  وا  رد  یگرزب  راثآ  هک 
اهنآ .دوب  اناد  تعارز  رما  رد  هک  طاشنرپ  يوق و  دوب ، يا  هداز  اتسور  مراهچ  رفن  سپ  دوب  شوه  اب  نادراک و  يرـسپ  مه  وا  هک  درک 
يارب ورب و  دنتفگ  هداز  اتسور  هب  سپس  دندرک  فقوت  تحارتسا  يارب  يا  هشوگ  رد  دندیسر  رهش  هب  نوچ  نتفر  هار  يرادقم  زا  دعب 
هدروآ رهـش  هب  هیهت و  مزیه  يرادـقم  هتفر و  سپـس  مزیه  دـنتفگ  تسیچ  رهـش  نیا  زاین  تفگ  تفر  رهـش  هب  وا  نک  هیهت  ییاذـغ  ام 

کی لصاح  هجیتن و   ) هک تشون  رهش  هزاورد  رب  هدیرخ و  اذغ  رفن  راهچ  يارب  نآ  ياهب  زا  تخورف و 
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رهـش هب  تشاد  ابیز  يرهاظ  نوچ  دندرک  هناور  رهـش  هب  ار  دـنمتورث  درم  رـسپ  دـعب  زور  تسا .) رفن  راهچ  يارب  اذـغ  هیهت  راک ، زور 
تشون رهش  برد  رب  وا  داد و  شاداپ  مهرد  دصناپ  وا  هب  زور  نایاپ  رد  درک و  مادختسا  دوخ  يراکتمدخ  يارب  ار  وا  ینز  دش  لخاد 

وت شوه  لقع و  نامهم  اـم  زورما  دـنتفگ  ناـگرزاب  رـسپ  هب  رگید  زور  تسا .) مه  رد  دـصناپ  لاـمج ، هزور  کـی  لـصاح  هجیتن و  )
دـص هتخورف و  دقن  هب  هدیرخ و  هیـسن  هب  ار  تالوصحم  یمامت  وا  دوب  هدمآ  یتشک  رهـش  نآ  لحاس  رد  دـمآ  رهـش  هب  وا  سپ  میتسه 

هب رگید  زور  تسا .) مهرد  رازه  دص  لقع  يریگ  راکب  زور  کی  لصاح   ) هک تشون  رهش  هزاورد  رب  سپس  درک و  دوس  مهرد  رازه 
دش و لخاد  رهش  هب  هدازهاش  روایب ، ار  دوخ  لکوت  هجیتن  ام  يارب  رهش و  هب  ورب  تسادخ ، هب  لکوت  رب  وت  رظن  رگا  دتفگ  هداز  هاشداپ 
هک دندرک  رکف  رـصق  ياه  نابرد  درک و  یم  هاگن  طقف  وا  دندرک و  یم  يراز  هیرگ و  همه  دوب و  هدومن  تافو  رهـش  نآ  ریما  اضق  زا 
ات دندش  عمج  رهـش  ناگرزب  نوچ  تشادن ، ثراو  رهـش  نآ  ریما  اضق  زا  دندرب و  نادـنز  هب  ار  وا  سپ  هدرک ، یمارتحا  یب  هدرم  هب  وا 
زا راضحا و  ار  وا  هک  دـندید  حالـص  سپ  ما و ،...  هتفرگ  یـسوساج  نم  تفگ  اـه  ناـبرد  زا  یکی  دـننک  باـختنا  يریما  دوخ  يارب 

ردارب دومن ، تافو  هاشداپ  نوچ  هک  تفگ  داد و  ربخ  دوخ  بسن  لصا و  زا  وا  راضحا و  ار  هدازهاـش  سپ  دـنوش  ربخ  اـب  وا  تیعـضو 
همه رهـش  ناگرزب  نامز  نیا  رد  مدش ، جراخ  دوخ  رهـش  زا  يریگ  رد  فالتخا و  زا  يریگ  ولج  يارب  نم  دش و  مکاح  روشک  رب  نم 

وا لکوت  هرمث  باصتنا ، نیا  اب  اذـل  دـنناسرب و  يریما  هب  ار  تسا  تفارـش  بسن و  لـصا و  ياراد  هک  ار  هدازهاـش  نآ  هک  دـنداد  رظن 
ینامز لقع ، ابیز و  تروص  شـشوک و   ) تشون رهـش  هزاورد  يور  رب  دوخ  نارای  ياه  هتـشون  هلابند  هب  هدازهاش  نآ  دـش و  لـصاح 
تخت رب  نآ  زا  سپ  تسا .) نم  هزور  کی  لاح  ناـهج  همه  يارب  تربع  اذـل  دـشاب و  هارمه  ردـق  اـضق و  رما  اـب  هک  دـهد  یم  هجیتن 

اب هکنآ  درک و  باختنا  تروشم  يارب  رابرد ، ءارزو  اب  ار  درک  يراک  دوخ  لـقع  اـب  هکنآ  ینعی  ناـگرزاب  رـسپ  تسـشن و  یهاـشداپ 
سپـس دوشن  هتـشاذگ  يراکبیرف  هیاپ  اـت  يورب  یتسیاـب  روشک  نیا  زا  هک  تفگ  داد و  یلوپ  ار  دوب  هدرک  لـصاح  یلوپ  دوخ  لاـمج 
هزاجا راضح  رگا  تفگ  دوب  رضاح  عمج  نآ  رد  يدرگناهج  سپس  مدیسر  ماقم  نیا  هب  لکوت  اب  نم  تفگ  درک و  عمج  ار  نایرابرد 

رد يزور  ایند و  ییافو  یب  رکف  رد  مدوب و  ناـگرزب  زا  یکی  تمدـخ  رد  نم  تفگ  وا  وگب ، دـنتفگ  منک  لـقن  یناتـساد  نم  دـنیامرف 
هک ار  یتـمیق  سپ  منک ، دازآ  ار  هدـنرپ  ود  نآ  ادـخ  ياـضر  يارب  متـساوخ  نم  تشاد  یطوط  ود  يدایـص  مدرک ، یم  شدرگ  رهش 

ددرم نم  دوب و  نم  تورث  لوپ و  مامت  تفگ ، دایص 
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48 ص :

هدـمآ رد  فرح  هب  یطوط  ود  نآ  مدرک و  دازآ  هدروآ و  لـگنج  هب  مدـیرخ و  ار  یطوط  ود  نآ  مدرک و  ادـخ  هب  لـکوت  یلو  مدوـب 
روایب رد  ارنآ  نکب و  ار  نیمز  سپ  تسا  یجنگ  تخرد  نیا  ریز  رد  هک  شاب  هاگآ  یلو  مینک  ناربج  ارت  یبوخ  میناوت  یمن  ام  دنتفگ 
دومن دنم  هرهب  ار  وا  جنگ  نآ  زا  هاشداپ  سپ  دیهدب  نم  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  مروایب و  دیهد  روتـسد  رگا  مدرک  ادیپ  ار  جنگ  نم  سپ 
راکب هک  مراودیما  متفگ و  متـشاد  دوخ  رکف  رد  هچنآ  تفگ  نمه  رب  سپـس  دوب  تکاس  هاشداپ  دیـسر  نایاپ  هب  نمهرب  راتفگ  نوچ 

.ددرگ همه  لصاح  یعفن  دوس و  نآ  زا  دوش و  هتسب 

ات میدومن  هتـسارآ  یـسیون  هداس  هصالخ و  هب  هنوگنیدب  ار  نتم  نیا  زین  ام  تفای و  نایاپ  هنمد  هلیلک و  باتک  نتم  عضوم  نیا  رد  سپ 
ار همیمض  تاقیلعت  تمحز و  شالت و  نیا  لباقان  باوث  هدنراگن  نیا  دوش و  عقاو  نادنم  هقالع  هدافتسا  دروم  لوبق و  دروم  هللا  ءاشنا 
، رون همع  رون ، رتخد  رون ، رهاوخ  رفعج ، نب  یـسوم  تنب  همطاف  انتالوم  ازج ، زور  هعیفـش  سدقم  رهطم و  دوجو  هب  میامن  یم  میدقت 

ماقم تلزنم  تمظع و  قح  هب  یلعا  یلع  دنوادخ  هک  مراودیما  نیعمجا و  مهیلع  هللا  مالس  موصعم  ناماما  همع  رتخد و  رهاوخ ، ینعی 
نیمآ نیمآ  نیمآ  دـیامرفب  عفد  عفر و  ام  زا  ترخآ  ایند و  رـش  هدومرف و  اطع  ترخآ  ایند و  ریخ  ام  نازیزع  ام و  هب  مظعم ، يوناب  نآ 

.نیملاعلا بر  ای 

يرسدور ماصع  هللادبع 

یسمش رویرهش 1395 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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